ПРОТОКОЛ№4
засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю,
торговельного і побутового обслуговування населення, комплексного
розвитку і благоустрою населених пунктів.
від 04 березня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Стельмащук М.С.
Присутні члени постійної комісії: Місяць В.Й., Поступайло О.І.,
Маруненко О.Г., Кудина П.М., Гусак Ю.М..
Відсутні : Салій В.М..
Запрошені:
1. Загороднюк С.А.-голова районної ради
2. Швець В.А. – заступник голови районної ради
3. Легкий Є.М. – директор комунального закладу «Територіальний центр
соціального обслуговування» Іллінецької районної ради.
4. Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти Іллінецької районної
державної адміністрації.
5. Маслянчук М.М.- заступник головного лікаря Іллінецької ЦРЛ.
6. Письменна О.В.- завідувач сектором культури і туризму Іллінецької
райдержадміністрації
7. Сидоренко А.П.- директор комунального закладу спортивно- оздоровчого
комплексу Іллінецької районної ради
8. Бурдельна Л.П.-начальник управління праці та соціального захисту
населення Іллінецької районної державної адміністрації.
9. Атаманюк О.Є. – головний лікар КЗ «ЦПМСД» Іллінецької районної ради.
10.Дядя А.Ф.- депутат районної ради 7 скликання
11. Пасєка М.П.-головний бухгалтер відділу освіти Іллнецької районної
державної адміністрації

Порядок денний :
1. Про надання згоди на прийняття безоплатно із спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області цілісного
майнового комплексу Іллінецької центральної районної лікарні, що
розташована за адресою м.Іллінці вул. Вільшанська(Енгельса), 48 , у спільну
власність територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району.
2.Про надання дозволу голові районної ради Загороднюку С.А. на
здачу в оренду частини приміщення (2 кв.м.) в будинку по вулиці Соборна 18
для встановлення кавового апарату ФОП Вдовиченко О.В.
3. Про передачу на баланс районної ради електричного лічильника та
лічильника води, які знаходяться в орендованому приміщенні за адресою м.
Іллінці вул. Соборна 25 .
4. Про затвердження типового положення комунального закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної
ради.
5.Про призначення директора комунального закладу «Іллінецький
краєзнавчий музей» районної ради Настич Вікторії Василівни.
6.Про погодження розміру ставок орендної та абонементної плати
спортивно-оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради.
7. Про виділення додаткових коштів на утримання 6 посад сторожів для
охорони Неменської та Борисівської загальноосвітніх шкіл 1-11 ступенів .
8.Про внесення змін до статуту комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради, в чистині
зміни вулиць на виконання Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного(нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
Додатково внесено:
9.Розгляд орендних ставок за користування комунальним майном, та
законність прийнятого рішення про затвердження методики розрахунку
орендної плати.
СЛУХАЛИ: Стельмащук М.С., голова постійної комісії з питань управління
комунальною власністю, торгівельного і побутового обслуговування
населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів

ознайомив депутатів районної ради та всіх присутніх з порядком денним,
вніс пропозицію депутатам проголосувати за порядок денний в цілому .
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Дядя А.Ф. він запропонував
додати до порядку денного ще одне дев’яте питання, про розгляд орендних
ставок за користування комунальним майном, та законність прийнятого
рішення про затвердження методики розрахунку орендної плати.
Виступив: Стельмащук М.С., голова постійної комісії з питань управління
комунальною власністю, торгівельного і побутового обслуговування
населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів.
Враховуючи пропозицію депутата районної ради 7 скликання Дяді А.Ф.
пропоную додати в порядок денний засідання комісії питання 9. про розгляд
орендних ставок за користування комунальним майном, та законність
прийнятого рішення про затвердження методики розрахунку орендної плати.
Депутати одноголосно підтримали пропозицію.
СЛУХАЛИ: Стельмащук М.С., голова постійної комісії з питань управління
комунальною власністю, торгівельного і побутового обслуговування
населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів, ще раз
запропонував депутатам проголосувати за порядок денний, який складається
з дев’яти питань.
Депутати одноголосно підтримали пропозицію.
СЛУХАЛИ: 1. Про надання згоди на прийняття безоплатно із спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області
цілісного майнового комплексу Іллінецької центральної районної лікарні, що
розташована за адресою м.Іллінці вул. Вільшанська(Енгельса), 48 , у спільну
власність територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району.
Інформував: Маслянчук М.М.- заступник головного лікаря Іллінецької ЦРЛ.
Він повідомив, що 3 роки тому назад майно Іллінецької ЦРЛ безоплатно було
передано із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Вінницької області. У четвертому кварталі 2015 року фінансування
Іллінецької ЦРЛ було передано на місцевий бюджет, залишилось питання
про передачу майнового комплексу Іллінецької ЦРЛ. Звернув увагу на лист –
звернення директора Департаменту охорони здоров’я Л.О. Грабович до
голови обласної ради А.Д.Олійника, де просить звернутись до районних та
міських рад щодо прийняття ними рішень про надання згоди на прийняття

безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Вінницької області цілісних майнових комплексів. Прошу депутатів
підтримати проект рішення і надати згоду на прийняття безоплатно цілісного
майнового комплексу Іллінецької ЦРЛ із спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Вінницької області
у спільну власність
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Місяць В.Й.Він звернувся до
заступника головного лікаря Іллінецької ЦРЛ з запитанням скільки складає в
цілому річний бюджет Іллінецької ЦРЛ, бо субвенції з районного бюджету
затвердили 14,8 млн. грн?
Виступив: Маслянчук М.М.- заступник головного лікаря Іллінецької ЦРЛ і
повідомив що на 2016 р потреба в коштах складає в межах 20,0 млн. грн.,
тому розроблено план заходів по скороченню працівників, а також 2
тижневі відпустки за власний рахунок, внаслідок цих заходів економія по
заробітній платі буде складати 1,00 млн. грн.. До кінця 2016 року вони
зобов’язуються скоротити до 10 % працівників.
Виступив: Стельмащук М.С., голова постійної комісії з питань управління
комунальною власністю, торгівельного і побутового обслуговування
населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів
запропонував депутатам підтримати проект рішення по даному питанню і
повернути майно назад у власність громади.
ВИРІШИЛИ: проект рішення про надання згоди на передачу безоплатно зі
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області
цілісного майнового комплексу Іллінецької центральної районної лікарні до
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
району внести на розгляд сесії районної ради.
Депутати одноголосно підтримали пропозицію.
СЛУХАЛИ: 2. Про надання дозволу голові районної ради Загороднюку С.А.
на здачу в оренду частини приміщення (2 кв.м.) в будинку по вулиці Соборна
18 для встановлення кавового апарату ФОП Вдовиченко О.В.
Інформував: Стельмащук М.С., голова постійної комісії з питань управління
комунальною власністю, торгівельного і побутового обслуговування
населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів,
повідомив присутніх про те, що із заявою звернувся ФОП Вдовиченко О.В.
надати йому в оренду частину приміщення (2м.кв.) в будинку по вул.

Соборна 18. Зі слів ФОП Вдовиченка О.В. рішенням з сесії 7 скликання №
32 від 17.12.2015 року було надано дозвіл на розміщення кавового апарата у
приміщенні що знаходиться в будинку №22 по вулиці Соборна в м. Іллінці
Вінницької області, площу (2м.кв) терміном на 1 рік, встановивши місячну
орендну плату в розмірі 50 гривень за 1 кв.м.. але як показав час, що йому
зовсім невигідно там утримувати цей апарат, бо дуже мала кількість людей
користується такими послугами, тому він хоче перенести його за адресою по
вул., Соборна 18 і просить дозволу на оренду частини приміщення, на його
думку тут справи підуть краще.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Гусак Ю.М. запропонував не
вкладати новий договір оренди з цим підприємцем, а залишити все як є, для
моніторингу купівельної спроможності людей за адресою по вул. Соборна 18
терміном на 2 неділі встановити кавовий апарат, а оренду плату він має
сплачувати згідно діючого договору оренди та згідно технічної документації
на кавовий апарат головний бухгалтер районної ради має виставити рахунок
на відшкодування електроенергії за цей період .
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Поступайло О.І. запропонував
підтримати ідею колеги депутата Гусака Ю.М., але з терміном 1 місяць.
Виступив : депутат районної ради 7 скликання Місяць В.Й.
депутатів, що він взагалі проти таких ідей.

повідомив

ВИРІШИЛИ: рекомендувати голові районної ради запропонувати
підприємцю ФОП Вдовиченко О.В. перенести і встановити кавовий апарат за
адресою вул.. Соборна 18, терміном на 1 місяць, а орендну плату залишити
згідно оформленого договору оренди, та згідно технічної документації на
кавовий апарат головний бухгалтер районної ради має виставити рахунок на
відшкодування електроенергії за цей період .
Депутати головували : «За» - 5 голосів , «Проти»- 1- голос.
СЛУХАЛИ: 3. Про передачу на баланс районної ради електричного
лічильника та лічильника води, які знаходяться в орендованому приміщенні
за адресою м. Іллінці вул. Соборна 25 .
Інформував: Сенчук Т.В. начальник відділу з питань комунальної власності
ознайомила всіх присутніх з листами, які надійшли до районної ради від
начальника управління праці
та
соціального захисту населення
Л. Бурдельної про те, що вона просить взяти на баланс електролічильник та
лічильник обліку холодної води встановлені в будинку за адресою по вул..

Соборна 25, а також проплату по акту-вимоги № 16 від 25.01.2016 року в
зв’язку з тим, що кошторисом видатків на 2016 рік обмежені планові
асигнування на придбання та оплату інших послуг. Варто було б зазначити,
що планові асигнування на придбання та оплату інших послуг затвердженні
кошторисом видатків на 2016 рік по районній раді значно зменшенні проти
минулого 2015 року, тому ми не можемо взяти на себе такі зобов’язання.
Виступив: Загороднюк С.А. голова районної ради він повідомив про те, що
ми знайдемо кошти на проплату по акту- вимоги № 16 від 25.01.2016 року
щодо приведення системи обліку електроенергії у відповідність до вимог
НТД, а щодо електролічильника та лічильника обліку холодної води дійсно
кошторисом видатків на 2016 рік обмежено фінансування на оплату інших
послуг тому ми не маємо змоги платити ці кошти.
Виступив: Сенчук Т.В. начальник відділу з питань комунальної власності
вона додатково повідомила, що згідно рішення сесії районної ради, як
зазначено в методиці орендна плата для бюджетних установ зокрема
управління праці та соціального захисту населення сплачує орендну плату 1
грн. в рік, але відповідно до договору оренди комунального майна від
20.10.2010 року б/н згідно пункту 3.3 експлуатаційні витрати (електроенергія,
тепло, водопостачання та водовідведення) сплачується «Орендарем»
додатково в залежності від кількості та потужності систем, пропорційно
розміру займаної площі.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Місяць В.Й. запропонував
рекомендувати доопрацювати це питання та вивчити його детально, а
орендарям здійснювати плату за комунальні послуги на пряму
постачальникам.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати голові районної ради ЗАгороднюку С.А,
доопрацювати це питання, а начальнику управління праці та соціального
захисту населення Л.Бурдельній надати рекомендаційний лист, де
пропонувати їм самостійно розраховуватися за комунальні послуги .
Депутати одноголосно підтримали пропозицію.
СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження типового положення комунального
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької
районної ради.
Інформував: Легкий Є.М. – директор комунального закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної

ради. Він розповів всім присутнім про те, що з моменту утворення
«Територіального центру соціального обслуговування» Іллінецької районної
ради у своїй роботі вони керувались положенням про територіальний центр
соціального обслуговування, потім статутом, далі статут зі змінами, статут в
новій редакції. На сьогоднішній день відповідно до вимог Постанови
Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних
центрів соціального обслуговування(надання соціальних послуг)» №1417 від
29.012.2009 року зі змінами ми пропонуємо на розгляд нове положення
розроблено у відповідності до вимог чинного законодавства. Прошу
рекомендувати затвердити дане положення, яке приведено у відповідність до
постанови кабінету міністрів України .
Виступив: Швець В.А. заступник голови районної ради наголосив присутнім
щодо необхідності прийняття положення про «Територіальний центр
соціального обслуговування» Іллінецької районної ради, та рекомендував
комісії розглянути положення та рекомендувати до затвердження.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Поступайло О.І. закликав
депутатів підтримати дане положення про «Територіальний центр
соціального обслуговування» Іллінецької районної ради.
ВИРІШИЛИ: проект рішення про затвердження положення комунального
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької
районної ради внести на розгляд сесії районної ради.
Депутати одноголосно підтримали пропозицію.
СЛУХАЛИ:5. Про призначення директора комунального закладу
«Іллінецький краєзнавчий музей» районної ради Настич Вікторії Василівни.
Інформував: Письменна О.В.- завідувач сектором культури і туризму
Іллінецької райдержадміністрації. Вона ознайомила всіх присутніх з
автобіографію Настич Вікторії Василівни, характеристикою з попереднього
місця роботи, зокрема повідомила, що у неї є відповідно фаху освіта та
досвід роботи у краєзнавчому музеї, адже у нашому місті рідко можна
зустріти людину з відповідною освітою та досвідом роботи. Вона вибачилась
за відсутність Вікторії Василівни з сімейних причин і обіцяла що вона
обов’язково буде присутня на засіданні президії та на сесії районної ради.
Виступив: депутат районної ради Маруненко О.Г. запропонував підтримати
кандидатуру Настич Вікторію Василівну та дати їй можливість проявити

себе, укласти контракт з директором комунального закладу «Іллінецький
краєзнавчий музей» Іллінецької районної ради терміном на 1 рік .
Виступив: депутат районної ради Гусак Ю.М. повністю підтримав
пропозицію депутата колеги, так як у відповідності до характеристики це
людина позитивна та відповідальна.
ВИРІШИЛИ: проект рішення Про призначення директора комунального
закладу «Іллінецький краєзнавчий музей» Іллінецької районної ради внести
на розгляд сесії районної ради.
Депутати одноголосно підтримали пропозицію.
СЛУХАЛИ:6. Про погодження розміру ставок орендної та абонементної
плати спортивно-оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради.
Інформував: Сидоренко А.П.- директор комунального закладу спортивнооздоровчого комплексу Іллінецької районної ради він розповів присутнім про
групу здоров’я, яка займається на спорткомплексі уже 5 років і орендує зал у
групі займається 12 чоловік. Останні 3 роки група відвідує зал 3 рази в
тиждень по 2 години. Вартість для одного чоловіка в місяць 50,00 грн. У
зв’язку з тим, що за минулий 2015 рік вартість енергоносіїв значно зросла,
бухгалтер прорахувала вартість роботи спортивного комплексу за 1 годину
вона складає -100,00 грн . Таким чином неодноразово ми проводили збори з
групою здоров’я і дійшли спільної згоди, що вартість місячного абонемента
на одного чоловіка має складати 100,00 грн. В результаті проведених всіх
розрахунків я підписав наказ від 23.02.2016 року № 7 по комунальному
закладу «Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради про
розміри ставок орендної та абонементної плати за користування спорудами
та інвентарем.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Стельмащук М.С., голова
постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торгівельного
і побутового обслуговування населення, комплексного розвитку і
благоустрою населених пунктів, він повідомив присутнім так як він є
учителем фізичного виховання у Іллінецькому державному аграрному
коледжі, то йому близьке дане питання і розміри ставок орендної та
абонементної плати є цілком реальними, запропонував підтримати директора
комунального закладу та проголосувати за проект рішення з даного питання,
адже щоб мати здорове покоління потрібно більше долучати їх до занять
фізкультурою і спортом.

ВИРІШИЛИ: проект рішення про погодження розміру ставок орендної
та абонементної плати комунального закладу «Спортивно-оздоровчий
комплекс» Іллінецької районної ради внести на розгляд сесії районної ради.
Депутати одноголосно підтримали пропозицію.
СЛУХАЛИ: 7. Про виділення додаткових коштів на утримання 6 посад
сторожів для охорони Неменської та Борисівської загальноосвітніх шкіл 1-11
ступенів .
Інформує: Пасєка М.П.- головний бухгалтер відділу освіти Іллінецької
районної державної адміністрації вона повідомила, що рішенням 24 сесії 6
скликання Іллінецької міської ради від 28.02.2013 року «Про надання згоди
на закриття Неменської загальноосвітньої школи 1 ступеня та Борисівської
загальноосвітньої школи 1-11 ступенів Іллінецької районної ради» прийнято
рішення 21 сесії 6 скликання районної ради від 19.04.2013 року №371 «Про
припинення юридичної особи-Неменської загальноосвітньої школи 1 ступеня
Іллінецької районної ради в результаті ліквідації», №372 «Про припинення
юридичної особи-Борисівської загальноосвітньої школи 1-11 ступенів
Іллінецької районної ради в результаті ліквідації». Школи залишились на
балансі відділу освіти, як комунальне майно Іллінецької районної ради,
відділ освіти звертається з проханням до Іллінецької районної ради
розпорядитись майном закритих загальноосвітніх шкіл с. Неменки та с.
Борисівки звернутись до міської ради для передачі майна у комунальну
власність міської ради. Відділ освіти змушений забезпечувати охорону
приміщень утримуючи посади сторожів в кількості 6 чоловік с. Неменка 2
чоловіки, с. Борисівка - 4 чоловіки. Витрати на виплату сторожам заробітної
плати з нарахуваннями у 2016 році складають - 153703,00 грн. відповідно до
статті 1032 Бюджетного кодексу України субвенція спрямовується на оплату
поточних видатків загальноосвітніх навчальних закладів. В даних
приміщеннях навчальний процес не відбувається в разі продовження охорони
приміщень потрібно додаткові кошти на утримання цих посад у розмірі
128924,00 грн. У с. Борисівка громада не дає згоди на вивіз майна, яке
знаходиться в приміщенні.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Маруненко О.Г. як директор
сільськогосподарського товариства, яке знаходиться на території с. Борисівка
він повідомив що 18.03.2016 року відбудуться збори громадян с. Борисівки,
де буде слухатись питання школи , воно уже неодноразово піднімалось і
громадяни с. Борисівки спільно шукають різні шляхи його вирішення, майно
школи пильно стережуть, воно все в належному стані тільки підключити
тепло і без перешкод почати навчальний процес. Є у громади різні думки і
пропозиції щодо відновлення школи чи створення на базі школи, школу –
сад.

Виступив: голова районної ради Загороднюк С.А. він звернув увагу
присутніх на те, що потрібно спільно знайти шляхи вирішення даного
питання, бо заклади не працюють, сторожам мусимо платити заробітну плату
за виконану роботу, а це не цільове використання бюджетних коштів.
Виступив: Пасєка М.П.- головний бухгалтер відділу освіти Іллінецької
районної державної адміністрації вона додала, що немає транспорту для
перевірки цих сторожів, їхньої роботи, як вони працюють. Так по с.Неменка
майно було вивезено, то по с.Борисівка залишилось все як є, тому там
охорона цілодобова, а це додаткові витрати.
Виступив: депутат районної ради 7скликання Місяць В.Й. запропонував
громаді с. Борисівки взяти на себе витрати по охороні приміщення, якщо
вони не дають згоду на передачу майна до міської ради, або самим за свій
рахунок охороняти майно школи.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Кудина П.М. запропонував
розглянути дане питання на сході громадян с. Борисівки та с. Неменки і щоб
жителі цих сіл знайшли правильне вирішення цього питання.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання, голова комісії Стельмащук
М.С. запропонував депутатам рекомендувати голові районної ради
Загороднюку С.А. звернутися до сесії районної ради на отримання дозволу
для звернення до міського голови про надання згоди на передачу із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району до
власності міської ради майно загальноосвітніх шкіл с.Неменка та с.
Борисівка.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати голові районної ради Загороднюку С.А.
звернутися до сесії районної ради на отримання дозволу для звернення до
міського голови про надання згоди на передачу із спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району до власності
міської ради майно загальноосвітніх шкіл с.Неменка та с. Борисівка.
Депутати одноголосно підтримали пропозицію.
СЛУХАЛИ:8 Про внесення змін до статуту комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради, в чистині
зміни вулиць
на виконання Закону України
«Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного(нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
Інформував: Атаманюк О.Є. – головний лікар КЗ «ЦПМСД» Іллінецької
районної ради він повідомив присутнім про необхідність внесення змін до
статуту комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Іллінецької районної ради, на виконання Закону України «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного(нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

потрібно змінити в частині
структурних підрозділів.

назв вулиць комунального закладу та його

Виступив: депутат районної ради 7 скликання Поступайло О.І. він
висловився з приводу того, що всі закони нашого уряду ми маємо
виконувати, тому цю формальність запропонував депутатам підтримати
головного лікаря комунального закладу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення про внесення змін до статуту комунального
закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної
ради внести на розгляд сесії районної ради.
Депутати одноголосно підтримали пропозицію.
СЛУХАЛИ: 9.Розгляд орендних ставок за користування комунальним
майном, законність прийнятого рішення про затвердження методики
розрахунку орендної плати.
Інформував: депутат районної ради 7 скликання Дядя А.Ф. повідомив
присутнім, що на його думку рішення, яким було затверджено методику
розрахунку орендної плати за комунальне майно, яке районна рада надає в
оренду, було прийнято незаконно воно не відповідає постанові Кабінету
Міністрів України «Про порядок здачі в оренду державного та комунального
майна». Тому є необхідність скликати спільне засідання постійної комісії з
питань управління комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених
пунктів та постійної комісії з питань законності та порядку, де розглянути
орендні процентні ставки за оренду комунального майна, та законність
прийняття рішення про затвердження методики розрахунку орендних
процентних ставок. Також депутат запропонував на спільне засідання
запросити директора комунального підприємства «Іллінціфарм» Іллінецької
районної ради Дяченко Т.В., та заслухати звіт про економічну діяльність
комунального підприємства за 2015 рік.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання, голова комісії Стельмащук
М.С. він повідомив депутатів і всіх присутніх про те, що на минулому
засіданні комісії розглядалось питання про методику, про процентні орендні
ставки, це питання дуже громістке потребує обговорення в засобах масової
інформації, та детального аналізу ситуації.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати голові районної ради Загороднюку С.А.
зібрати спільне засідання постійної комісії з питань управління комунальною
власністю, торговельного і побутового обслуговування населення,
комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів та постійної комісії
з питань законності та порядку, де розглянути орендні процентні ставки за
оренду комунального майна, та законність прийняття рішення про
затвердження методики розрахунку орендних процентних ставок, а також

запросити директора комунального підприємства «Іллінціфарм» Іллінецької
районної ради Дяченко Т.В., та заслухати звіт про економічну діяльність
комунального підприємства за 2015 рік.
Депутати одноголосно підтримали пропозицію.

Голова постійної комісії

М.С.Стельмащук

Секретар постійної комісії

О.Г.Маруненко

