П Р О Т О К О Л №11
засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю,
торговельного і побутового обслуговування населення, комплексного
розвитку і благоустрою населених пунктів.
від 27 жовтня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Стельмащук М.С.
Присутні члени постійної комісії: Маруненко О.Г.,
Поступайло О.І., МісяцьО.Й., Гусак Ю.М.
Відсутні : Салій В.М., Кудина П.М.
Запрошені:
1. Загороднюк С.А.- голова районної ради.
2. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату.
3. Ящук В.М. – Іллінецький міський голова.
4. Дмитрик О.В. заступник Іллінецького міського голови.
5. Лемещука В.М. - начальник Іллінецького районного сектору ГУ ДСНС
України у Вінницькій області підполковника служби цивільного захисту.
6. Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації.
7. Насушний В.О. - головний лікар Іллінецької центральної районної лікарні
Порядок денний
1. Про розгляд звернення
міського голови
Ящука В.М. щодо
повернення із спільної комунальної власності територіальних громад
Іллінецького району частки майна, що належить Іллінецькій міській раді.
2. Про розгляд звернення Іллінецького міського голови В.М. Ящука
щодо передачі із спільної комунальної власності громад Іллінецького району
у власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади школи,
медичні заклади.
3. Про розгляд звернення начальника відділу освіти Чеботарьової С.П.
щодо списання автомобіля.
4. Про розгляд звернення головного лікаря іллінецької центральної
районної лікарні В.О.Насушного щодо списання основних засобів.
5. Про розгляд звернення головного лікаря іллінецької центральної
районної лікарні В.О.Насушного щодо передачі на баланс Вінницького
патологічного бюро матеріальних цінностей.
6. Про розгляд звернення фахівця з адміністративної роботи Іллінецької
дільниці Гайсинського відділення Швеця В.В. щодо прийняття до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецької районної ради

газового обладнання, що знаходиться на території Іллінецької центральної
районної лікарні.
7. Про розгляд звернення головного лікаря «Центр первинної медикосанітарної допомоги Атаманюка О.Є. шодо передачі на баланс приміщення
молочної кухні.
8. Про розгляд звернення головного лікаря «Центр первинної медикосанітарної допомоги Атаманюка О.Є. шодовиділення вільних приміщень
Іллінецької ЦРЛ для Іллінецької амбулаторії.
9. Про затвердження Порядку списання безнадійної та простроченої
заборгованості з орендної плати за майно, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста.
10. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду
частини вільного приміщення ФОП Вдовиченку О.В.
11. Про внесення змін до статуту комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради.
12. Про внесення змін до статуту комунального закладу «Спортивнооздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради.
13. Про внесення змін до статуту комунального закладу «Дитячоюнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради.
14. про затвердження програми «Енергозбереження для населення та
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Іллінецького
району на 2016 2020 роки».
15. Про розгляд звернення редактора районної газети «трудова слава»
Таранюк Н.Ф. щодо закупівлі різографа.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд звернення міського голови Ящука В.М.
щодо повернення із спільної комунальної власності територіальних громад
Іллінецького району частки майна, що належить Іллінецькій міській раді.
Інформував: Дмитрик О.В. – заступник Іллінецького міського голови.
Повідоми присутнім, що створилася Іллінецька міська об’єднана
територіальна громада і щоб з 1 січня 2017 року вона функціонувала на
потрібно створити свої структури. Для цього нам потрібні приміщення.
Виступив: Загороднюк С.А.- голова районної ради. Зауважив, що все
комунальне майно це спільна власність сіл, селища, міста Іллінецького
району і воно повинно пропорційно ділитися на кожного жителя громади. І
тому доки не об’єднаються всі громади ми не можемо ділити майно. Ця
проблема може вирішитися за рахунок вільних кімнат у будівлях по вул.
Соборна, 25 та Європейська,15, в м. Іллінці
ВИРІШИЛИ : Рекомендувати виконавчому апарату районної ради
зробити ревізію комунального майна яке розташоване на територій по вул.

Соборна, 25, Європейська,15, в м. Іллінці для того щоб надати ці приміщення
в оренду Іллінецькій міській об’єднаній територіальній громаді.
Депутати головували : «За» - 5 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд звернення Іллінецького міського голови
В.М. Ящука щодо передачі із спільної комунальної власності громад
Іллінецького району у власність Іллінецької міської об’єднаної
територіальної громади школи, медичні заклади.
Інформував: Дмитрик О.В. – заступник Іллінецького міського голови.
Повідомив присутнім, що створилася Іллінецька міська об’єднана
територіальна громада в якій з 1 січня 2017 року буде створено Управління
освіти та ЦПМСД Іллінецької міської ради. Тому міська рада просить
передати із спільної комунальної власності громад Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади школи,
медичні заклади.
Виступив: Загороднюк С.А.- голова районної ради.
Повідомив
присутнім, що питання потребує доопрацювання.
ВИРІШИЛИ: Перенести питання на наступне засідання постійної
комісії районної ради
Депутати головували : «За» - 5 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд звернення начальника відділу освіти
Чеботарьової С.П. щодо списання автомобіля.
Інформувала: Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти районної
державної адміністрації. Повідомила присутнім, що автомобіль ГАЗ – 53 ,
модель КО 413-11, 1992 року випуску, номерний знак 74 71 ВИС, що
знаходиться на балансі відділу освіти Іллінецької районної державної
адміністрації внаслідок довготривалого використання має 100% зносу, що не
дозволяє його подальшої експлуатації (дефектний акт додається)/
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл відділу
освіти Іллінецької районної державної адміністрації на списання майна
(основних засобів), що належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району, а саме: автомобіля ГАЗ – 53 ,
модель КО 413-11, 1992 року випуску, номерний знак 74 71 ВИС, що
знаходиться на балансі відділу освіти Іллінецької районної державної
адміністрації та внаслідок довготривалого використання має 100% зносу, що
не дозволяє його подальшої експлуатації.
Начальнику відділу освіти районної державної адміністрації
Чеботарьовій С.П. здійснити заходи щодо списання основних засобів
відповідно до вимог чинного законодавства. Акт про списання

вищезазначеного майна надати до відділу з питань комунальної власності
виконавчого апарату районної ради в місячний термін.
Депутати головували : «За» - 5 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд звернення головного лікаря Іллінецької
центральної районної лікарні В.О.Насушного щодо списання основних
засобів.
Інформував: Насушний В.О. - головний лікар Іллінецької центральної
районної лікарні. Повідомив присутнім про основні засоби, що потребують
списання (дефектний акт додається)
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл
Іллінецькій центральній районній лікарні на списання майна (основних
засобів), що належить до спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району та знаходиться на балансі Іллінецької
центральної районної лікарні, і яка внаслідок довготривалого використання
має 100% зносу, що не дозволяє його подальшої експлуатації, а саме:
- Автомобіль ГАЗ-2413, модель ВИС 09-29, 1991 року випуску, кузов
№ 0020947.
- Автомобіль ВАЗ-2121, модель ВИС 09-07, 1991 року випуску, кузов
№ 0844500.
- Будівля старого харчоблоку та пральні, 1962 року здачі в
експлуатацію.
- Будівля гаража на 5 автомобілів (селище Дашів), 1970 року здачі в
експлуатацію.
- Пральна машина МС.1261, 1978 року випуску.
- Пральна машина СМТ-59.СМ-10, 1978 року випуску.
Головному лікарю Іллінецької центральної районної лікарні
Насушному В.О. здійснити заходи щодо списання основних засобів
відповідно до вимог чинного законодавства. Акт про списання
вищезазначеного майна надати до відділу з питань комунальної власності
виконавчого апарату районної ради в місячний термін.
Депутати головували : «За» - 5 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд звернення головного лікаря іллінецької
центральної районної лікарні В.О.Насушного щодо передачі на баланс
Вінницького патологічного бюро матеріальних цінностей.
Інформував: Насушний В.О. - головний лікар Іллінецької центральної
районної лікарні.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл на
передачу з балансу Іллінецької центральної районної лікарні на баланс

Вінницькому обласному патологоанатомічному бюро майно, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста згідно із
додатком (додається).
Головному лікарю Іллінецької центральної районної лікарні
Насушному В.О. здійснити організаційні заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення.
Депутати головували : «За» - 5 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 6. Про розгляд звернення фахівця з адміністративної
роботи Іллінецької дільниці Гайсинського відділення Швеця В.В. щодо
прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецької районної ради газового обладнання, що знаходиться на території
Іллінецької центральної районної лікарні.
Інформував: Загороднюк С.А.- голова районної ради. Повідомив
присутнім, що труба знаходиться на території міста Іллінці тому Швецю В.В.
потрібно звертатися до Ііллінецької міської ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати фахівцю з адміністративної роботи
Іллінецької дільниці Гайсинського відділення Швец В.В. звернутися до
Ііллінецької міської ради щодо вирішення питання прийняття до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецької районної ради
газового обладнання, що знаходиться на території Іллінецької центральної
районної лікарні.
Депутати головували : «За» - 5 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 7. Про розгляд звернення головного лікаря «Центр
первинної медико-санітарної допомоги Атаманюка О.Є. шодо передачі на
баланс приміщення молочної кухні.
Інформував: Атаманюк О.Є. головний лікар «Центр первинної
медико-санітарної допомоги. Звернувся з проханням до присутніх передати
на баланс КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» приміщення
яке розташоване за адресою вул. Соборна 10, кв. 12 в м. Іллінці.
Інформував: Загороднюк С.А.- голова районної ради. Повідомив
присутнім, що це питання в компетенції Іллінецької міської ради тому що це
приміщення потрібно перевести з житлового фонду в нежитловий фонд.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Атаманюк О.Є. звернутися до Іллінецької
міської ради щодо переведення з житлового фонду в нежитловий фонд
приміщення (колишня молочна кухня) яке розташоване за адресою вул.
Соборна 10, кв. 12 в м. Іллінці.
Депутати головували : «За» - 5 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

СЛУХАЛИ: 8. Про розгляд звернення головного лікаря «Центр
первинної медико-санітарної допомоги Атаманюка О.Є. шодовиділення
вільних приміщень Іллінецької ЦРЛ для Іллінецької амбулаторії.
Інформував: Атаманюк О.Є. - головний лікар КЗ «Центр первинної
медико-санітарної допомоги». Повідомив присутнім, що в КЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» не вистачає кабінетів.Тому він
просить вицілити кабінети які вільні в Іллінецькій ЦРЛ.
Виступив: Насушний В.О. - головний лікар Іллінецької центральної
районної лікарні. Повідомив , що це питання не на часі. Томущо має пройти
медична реформа.
ВИРІШИЛИ: Зняти питання з порядку денного.
Депутати головували : «За» - 5 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Порядку списання безнадійної та
простроченої заборгованості з орендної плати за майно, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста.
Інформував: Загороднюк С.А.- голова районної ради. Повідомив
присутнім, що це порядок потрібний для списання заборгованості, яка
визнана судом безнадійною
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії Затвердити Порядок списання
безнадійної та простроченої заборгованості з орендної плати за майно, що
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району ( додається).
Депутати головували : «За» - 5 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду частини вільного приміщення ФОП Вдовиченку О.В.
Інформував: Семенюк С.А. –керуючий справами виконавчого апарату.
Повідомив присутнім, що йдеться про кавовий апарат який стоїть на
першому поверсі в будинку 18 по вулиці Сборна в м. Іллінці.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл голові
Іллінецької районної ради на здачу в оренду фізичній особі-підприємцю
Вдовиченку О.В., для розміщення кавового апарата, частини вільного
приміщення загальною площею 2 м2, що знаходиться на першому поверсі в
будинку №18 по вулиці Соборна в м. Іллінці Вінницької області, терміном на
2 роки 11 місяців, встановивши місячну орендну плату в розмірі 50 гривень
за 1 м2, , відповідно до додатка 4 «Орендні ставки за використання
нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району», затвердженого 9 сесією районної ради 7
скликання від 23.09.2016 року № 172 «Про внесення змін до рішення 39 сесії
районної ради 6 скликання від 4 вересня 2015 року № 720 «Про затвердження
окремих нормативних документів з оренди майна, що є об'єктом спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району».
Депутати головували : «За» - 5 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради.
Інформував: Атаманюк О.Є. - головний лікар комунального закладу
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради
Ознайомив присутніх з проектом рішення (додається).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до
статуту комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Іллінецької районної ради, а саме:
1. Розділ 10 «Майно Закладу» доповнити «п. п. 10.9. Доходи або майно
Закладу не підлягають розподілу між їх засновниками або членами,
посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого
окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових
осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи)».
2. Розділ 12 «Ліквідація та реорганізація закладу» доповнити «п. п. 12.7. У
разі ліквідації Закладу його активи не можуть перерозподілятися між
членами Закладу, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо
інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної
неприбуткової організації».
Депутати головували : «За» - 5 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради.
Інформував: Сидоренко А.П. - директор комунального закладу
«Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради. Ознайомив
присутніх з проектом рішення (додається).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до
статуту комунального закладу «Спортивно-оздоровчий комплекс»
Іллінецької районної ради, а саме:
1. Розділ 1 «Загальні положення» доповнити «п. п. 1.10. Комплекс – це
установа, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що
регулює діяльність неприбуткової організації та внесена контролюючим
органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій».
2 Розділ 3 «Майно Комплексу» доповнити:
«п. п. 3.6. Доходи (прибуток) Комплексу використовуються виключно
для фінансування видатків та утримання установи, реалізації її мети (цілей,
завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом».
«п. п 3.7. Доходи (прибуток) Комплексу або їх частини забороняється
розділяти серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників
(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів
Органу управління та інших пов’язаних з ними осіб».
3. Розділ 6 «Припинення діяльності Комплексу та його реорганізація»
доповнити «п. п. 6.5. У разі припинення юридичної особи «Спортивнооздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради (у результаті її ліквідації,
злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи та майно мають

бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного
виду або зараховані до доходу бюджету».
Депутати головували : «За» - 5 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради Ознайомив
присутніх з проектом рішення (додається).
Інформував: Демида П.А. - директор комунального закладу «Дитячоюнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до
статуту комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа»
Іллінецької районної ради, а саме:
1. Розділ 1 «Загальні положення» доповнити п. п. 1.10. «ДЮСШ – це
установа, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що
регулює діяльність неприбуткової організації та внесена контролюючим
органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.»
2. Розділ 3 «Майно ДЮСШ» доповнити:
« п. п. 3.6. Доходи (прибуток) ДЮСШ використовуються виключно для
фінансування видатків та утримання установи, реалізації її мети (цілей,
завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом».
« п.п 3.7. Доходи (прибуток) ДЮСШ або їх частини забороняється
розділяти серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників
(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів
Органу управління та інших пов’язаних з ними осіб».
3. Розділ 6 «Припинення діяльності ДЮСШ та його реорганізація»
доповнити «п. п. 6.5 У разі припинення юридичної особи «Дитячо-юнацька
спортивна школа» Іллінецької районної ради (у результаті її ліквідації,
злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи та майно мають
бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного
виду або зараховані до доходу бюджету».
Депутати головували : «За» - 5 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження програми «Енергозбереження для
населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
Іллінецького району на 2016 2020 роки».
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами районної ради.
Повідомив присутнім, що програма «Енергозбереження для населення та
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Іллінецького
району на 2016 2020 роки» не погоджена керівниками структурних
підрозділів районної державної адміністрації ы потребує доопрацювання.
ВИРІШИЛИ: Відправити програму «Енергозбереження для
населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
Іллінецького району на 2016 2020 роки» на доопрацювання.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

СЛУХАЛИ: 15. Про розгляд звернення редактора районної газети
«Трудова слава» Таранюк Н.Ф. щодо закупівлі різографа.
Інформував: Стельмащук М.С. – голова постійної комісії. Ознайомив
присутніх з листом Таранюк Н.Ф.
ВИРІШИЛИ: Відмовити у закупівлі різографа.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

Голова постійної комісії

М.С.Стельмащук

