
 П Р О Т О К О Л  вісімнадцятої сесії Новозаводської районної   у м. Чернігові ради сьомого скликання                                                                                                  06 березня 2019 року  До складу районної у місті ради обрано 36 депутатів. Брали участь у роботі сесії 25 депутатів.  Крім депутатів районної у місті ради на сесію запрошувались керівники виконавчих органів, відповідальні працівники районної у місті ради, члени виконавчого комітету ради.  Більшість запрошених прибуло.  Сесію відкрив заступник голови районної у місті ради Велігорський В.Ф.                                       Порядок   денний  1. Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 21 грудня 2018 року №17/VII-134“Про районний у місті бюджет на 2019 рік”. 2. Про виконання районного у місті бюджету за 2018 рік. 3. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2018 рік. 4. Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 07 грудня 2015 року №1/VII-03 "Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів районної у місті ради" (зі змінами). 5. Про звіт голови районної у місті ради про діяльність у 2018 році. 6. Різне. Порядок денний та регламент роботи сесії, затверджено депутатами одноголосно. 1. Слухали: “Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 21 грудня 2018 року №17/VII-134 “Про районний у місті бюджет на 2019 рік”. Вирішили: Прийняти проект рішення № 18/VII-140 “Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 21 грудня 2018 року №17/VII-134 “Про районний у місті бюджет на 2019 рік”, як рішення районної у місті ради.     Прийнято одноголосно.   



 2 2. Слухали: “Про виконання районного у місті бюджету за 2018 рік”. Вирішили: Прийняти проект рішення № 18/VII-141 “Про виконання районного у місті бюджету за 2018 рік”, як рішення районної у місті ради. Прийнято одноголосно. 3. Слухали: “Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2018 рік”.  Вирішили: Прийняти проект рішення № 18/VII-142 “Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2018 рік”, як рішення районної у місті ради. Прийнято одноголосно . 4. Слухали: “Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 07 грудня 2015 року №1/VII-03 "Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів районної у місті ради" (зі змінами)”. Вирішили:  Прийняти проект рішення № 18/VII-143 “Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 07 грудня 2015 року №1/VII-03 "Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів районної у місті ради" (зі змінами)”, як рішення районної у місті ради. Прийнято одноголосно . 5. Слухали: “Про звіт голови районної у місті ради про діяльність у  2018 році”. Вирішили: Прийняти інформацію до відома. Прийнято одноголосно. 6. “Різне”.  З даного питання інформації депутатів не заслуховувались. Результати поіменного голосування по кожному з прийнятих районною у місті радою рішень додаються. Рішення, стенограма, виступи та повідомлення по питаннях порядку денного додаються.   Заступник голови районної у місті ради                              В.Ф. Велігорський 


