ПРОТОКОЛ№2
засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю,
торговельного і побутового обслуговування населення, комплексного
розвитку і благоустрою населених пунктів.
від 12 січня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Стельмащук М.С.
Присутні члени постійної комісії: Гусак Ю.М. ,
Місяць В.Й., Кудина П.М., Поступайло О.І., Маруненко О.Г.,
Салій В.М.
Запрошені:
1. Швець В.А. – заступник голови районної ради
2.Атаманюк О.Є. – головний лікар КЗ «ЦПМСД» Іллінецької районної ради
3.Письменна О.В. – завідувач сектором культури і туризму Іллінецької
райдержадміністрації
4.Легкий Є.М. – директор комунального закладу «Територіальний центр
соціального обслуговування» Іллінецької районної ради.
5. Камінський М.А. –голова ГО «Спілки учасників АТО та ветеранів інших
бойових дій».
Порядок денний :
1. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань управління
комунальною власністю, торговельного і побутового обслуговування
населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів .
2. Про обрання секретаря постійної комісії з питань управління комунальною
власністю, торговельного і побутового обслуговування населення,
комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів .
3. Про надання дозволу на продовження оренди приміщення площею 5,7
кв.м. Товариству Червоного Хреста України Вінницької області директору
комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування»
Іллінецької районної ради Легкому Є.М.
4. Про надання дозволу на продовження
договору оренди частини
приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей» площею 30,8 кв.м. з 1
січня 2016 року з приватним підприємцем Паламарчуком О.І. завідувачу
сектору культури і туризму райдержадміністрації Письменній О.В.
5. Про надання дозволу на продовження договору оренди частини
приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей» площею 17,6 кв.м. з 1
січня 2016 року з приватним підприємцем Рижманем О.І. завідувачу сектору
культури і туризму райдержадміністрації Письменній О.В.

6 . Про надання дозволу голові Іллінецької районної ради на здачу в оренду
вільного приміщення площею 107,9 м.кв. за адресою м.Іллінці вул.. Соборна
(Леніна), 25 на 2 роки 11 місяців для Іллінецької міської ради під офіс по
виконанню функцій передбачених Законом України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
7. Про звернення з клопотанням голови Іллінецької районної ради
С.Загороднюка до голови Вінницької обласної ради, щодо виділення для
КЗ «ЦПМ-СД» частини вільного приміщення Іллінецької ЦРЛ (бувший
терапевтичний корпус)
8. Про розірвання договору оренди комунального майна від 24.06.2015року
за № 19/1/15 кімнати площею 13,1 м.кв. ,що знаходиться в приміщенні
будинку за адресою м. Іллінці, вул. Леніна 18 громадське формування з
охорони громадського порядку у м.Іллінці «Народна самооборона».
9. Про надання дозволу голові Іллінецької районної ради на здачу в оренду
приміщення площею 13,1 м. кв., що знаходиться в приміщенні будинку за
адресою м. Іллінці, вул. Соборна (Леніна) 18.
10. Про надання дозволу голові районної ради на організацію процедури
здачі в оренду вільних приміщень.
СЛУХАЛИ: виступив Стельмащук М.С., голова постійної комісії з питань
управління комунальною власністю, торгівельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених
пунктів вніс пропозицію проголосувати за порядок денний в цілому .
Інформував: Швець В.А.- заступник голови районної ради. Вніс пропозицію
внести до порядку денного десяте питання «Про надання дозволу голові
районної ради на організацію процедури здачі в оренду вільних приміщень».
Голосували : За - «7», проти – «0», утримались – «0».
ВИРІШИЛИ: внести дане питання до порядку денного та проголосувати за
порядок денний в цілому.
СЛУХАЛИ: 1.Про обрання заступника голови постійної комісії з питань
управління комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування
населення, комплексного розвитку і благоустрою
населених пунктів .
Інформував: Стельмащук М.С. – голова постійної комісії вніс пропозицію
обрати заступником голови постійної комісії з питань управління
комунальною власністю, торговельного і побутового обслуговування
населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів депутата
районної ради 7 скликання Кудину Павла Миколайовича.

Виступив: депутат районної ради 7 скликання Місяць В.Й., який теж
запропонував заступником голови постійної комісії
обрати депутата
районної ради 7 скликання Кудину Павла Миколайовича.
Голосували : За - «7», проти – «0», утримались – «0».
ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови постійної комісії з питань
управління комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених
пунктів депутата районної ради 7 скликання Кудину Павла Миколайовича.
СЛУХАЛИ: 2. Про обрання секретаря постійної комісії з питань управління
комунальною власністю, торговельного і побутового обслуговування
населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів.
Інформував: Стельмащук М.С. – голова постійної комісії вніс пропозицію
обрати секретарем постійної комісії з питань управління комунальною
власністю, торговельного і побутового обслуговування населення,
комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів депутата районної
ради 7 скликання Маруненка Олексія Григоровича.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Гусак Ю.М., який теж
запропонував секретарем постійної комісії обрати депутата районної ради 7
скликання Маруненка Олексія Григоровича.
Голосували : За - «7», проти – «0», утримались – «0».
ВИРІШИЛИ: обрати секретарем постійної комісії з питань управління
комунальною власністю, торговельного і побутового обслуговування
населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів депутата
районної ради 7 скликання Маруненка Олексія Григоровича.
СЛУХАЛИ: 3.Про надання дозволу на продовження оренди приміщення
площею 5,7
кв.м. Товариству Червоного Хреста України Вінницької
області директору комунального закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради Легкому Є.М.
Інформував: Легкий Є.М. – директор комунального закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної
ради повідомив про те, що до нього надійшло письмове звернення від
Товариства Червоного Хреста України Вінницької області щодо
продовження оренди приміщення Територіального центру площею 5,7 кв.м.,
що знаходиться за адресою м. Іллінці, вул. Пролетарська 1, терміном на 2
роки 11 місяців для створення робочого місця працівникам Іллінецької
районної організації Товариства Червоного Хреста України. Повідомив
присутніх, що він як директор немає до них жодних претензій, вони
виконували всі умови попереднього договору оренди.

Виступив: депутат районної ради 7 скликання Маруненко О.Г. запропонував
підтримати районну організацію Товариства Червоного Хреста України, і
запропонував рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл директору
комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування»
Іллінецької районної ради Легкому Є.М. на оренду приміщення площею 5,7
кв.м. за адресою м. Іллінці вул. Пролетарська 1 терміном на 2роки 11 місяців
та орендною платою -1 грн. в рік.
Голосували : За - «7», проти – «0», утримались – «0».
ВИРІШИЛИ: проект рішення про надання дозволу директору комунального
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької
районної ради Легкому Є.М. на здачу в оренду частини приміщення внести
на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 4. Про надання дозволу на продовження договору оренди
частини приміщення
КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей» площею 30,8
кв.м. з 1 січня 2016 року з приватним підприємцем Паламарчуком О.І.
завідувачу сектору культури і туризму райдержадміністрації Письменній
О.В.
Інформував: завідувач сектору культури і туризму райдержадміністрації
Письменна О.В. повідомила про те, що ФОП Паламарчук О.І. звернувся з
заявою, де просить надати дозвіл на продовження оренди частини
приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей» Іллінецької районної ради
площею 30,8кв.м., що знаходиться за адресою: м. Іллінці, вул. Студенська
( Червона Площа), 17.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Гусак Ю.М. запропонував
депутатам підтримати і надати дозвіл на продовження оренди приміщення
комунального закладу.
Голосували : За - «7», проти – «0», утримались – «0».
ВИРІШИЛИ: проект рішення про надання дозволу завідувачу сектору
культури і туризму райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження
строку договору оренди частини вільного приміщення КЗ «Іллінецький
краєзнавчий музей» з ФОП Паламарчуком О.І. внести на розгляд сесії
районної ради.
СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу на продовження договору оренди
частини
приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей» площею 17,6
кв.м. з 1 січня 2016 року з приватним підприємцем Рижманем О.І.
завідувачу сектору культури і туризму райдержадміністрації Письменній
О.В.
Інформував: завідувач сектору культури і туризму райдержадміністрації
Письменна О.В. повідомила про те, що ФОП Рижмань О.І. звернувся з

заявою, де просить надати дозвіл на продовження оренди частини
приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей» Іллінецької районної ради
площею 17,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Іллінці, вул. Студенська
( Червона Площа), 17.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Маруненко О.Г. запропонував
депутатам підтримати і надати дозвіл на продовження оренди приміщення
комунального закладу.
Голосували : За - «7», проти – «0», утримались – «0».
ВИРІШИЛИ: проект рішення про надання дозволу завідувачу сектору
культури і туризму райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження
строку договору оренди частини вільного приміщення КЗ «Іллінецький
краєзнавчий музей»з ФОП Рижманем О.І. внести на розгляд сесії районної
ради.
СЛУХАЛИ: 6 . Про надання дозволу голові Іллінецької районної ради на
здачу в оренду вільного приміщення площею 107,9 м.кв. за адресою
м.Іллінці вул.. Соборна (Леніна), 25 на 2 роки 11 місяців для Іллінецької
міської ради під офіс по виконанню функцій передбачених Законом України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Інформував: заступник голови районної ради Швець В.А. відповідно до
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень» виконавчий комітет Іллінецької міської ради є суб’єктом
державної реєстрації прав, Міністерство юстиції передає органам влади
реєстраційні повноваження. Для здійснення повного комплексу реформ у
2016 році Іллінецька міська рада просить надати в оренду приміщення
площею 107,9 кв.м. за адресою м.Іллінці вул..Соборна (Леніна) 25, на 2 роки
11 місяців під офіс по виконанню функції передбачених вищезазначеним
Законом.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Гусак Ю.М. запропонував
депутатам підтримати звернення міського голови та дати згоду на виділення
приміщення для офісу.
Голосували : За - «7», проти – «0», утримались – «0».
ВИРІШИЛИ: проект рішення про надання дозволу голові районної ради на
здачу в оренду вільного приміщення Іллінецькій міській раді внести на
розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 7. Про звернення з клопотанням голови Іллінецької районної
ради С.Загороднюка до голови Вінницької обласної ради А.Олійника, щодо
виділення для КЗ «ЦПМ-СД» частини вільного приміщення Іллінецької
ЦРЛ (бувший терапевтичний корпус)

Інформував: Атаманюк О.Є. – головний лікар КЗ «ЦПМСД» Іллінецької
районної ради. З метою покращення якості надання медичної допомоги
населенню району, дотримання нормативних вимог для проведення
амбулаторного лікування пацієнтів та виконання діагностичних процедур, а
також забезпечення
необхідних умов роботи медичного персоналу
адміністрація КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької
районної ради звертається з проблемою недостачі приміщень в Іллінецькій
амбулаторії загальної практики - сімейної медицини. Просимо Вас виділити
частину вільних приміщень Іллінецької ЦРЛ. З такою проблемою ми уже
зверталися і отримали відповідь, що майно Іллінецької ЦРЛ знаходиться на
балансі Вінницької обласної ради, тому прошу Вашої підтримки, щоб вийти
із клопотанням на Вінницьку обласну раду щодо виділення для КЗ «ЦПМСД» частини вільного приміщення Іллінецької ЦРЛ(бувший терапевтичний
корпус).
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Поступайло О.І. підтримав
звернення головного лікаря КЗ «ЦМП-СД» Атаманюка О.Є. для покращення
роботи закладу необхідно розширити та створити відповідні умови праці для
медичного персоналу .
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Маруненко О.Г. запропонував
запросити головного лікаря Іллінецької ЦРЛ Насушного В.О. для того щоб
поспілкуватися з ним з приводу вільних приміщень.
Голосували : За - «7», проти – «0», утримались – «0» .
ВИРІШИЛИ: рекомендувати голові районної ради Загороднюку С.А.
звернутися з клопотанням до голови Вінницької обласної ради про виділення
частини вільного приміщення Іллінецької ЦРЛ, що знаходиться на балансі
обласної ради для КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради з метою покращення доступності та якості
надання медичної допомоги населенню району, дотримання нормативних
вимог для проведення амбулаторного лікування пацієнтів та виконання
діагностичних процедур, а також забезпечення необхідних умов роботи
медичного персоналу.
СЛУХАЛИ: 8. Про розірвання договору оренди комунального майна від
24.06.2015року за № 19/1/15 кімнати площею 13,1 м.кв. ,що знаходиться в
приміщенні будинку за адресою м. Іллінці, вул. Леніна 18 громадське
формування з охорони громадського порядку у м.Іллінці «Народна
самооборона».
Інформував: голова постійної комісії Стельмащук М.С. зачитав звернення
М.В. Хоменка від громадського формування з охорони громадського порядку
у м.Іллінці «Народна самооборона» про намір перервати договір оренди
комунального майна від 24.06.2015 року за № 19/1/15 кімнати площею 13,1

кв.м., що знаходиться в приміщенні будинку за адресою : м. Іллінці, вул.
Соборна(Леніна) 18.
Голосували : За - «7», проти – «0», утримались – «0».
ВИРІШИЛИ: проект рішення про розірвання договору оренди комунального
майна з громадським формуванням з охорони громадського порядку
м.Іллінці «Народна самооборона» внести на розгляд сесії районної ради
СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу голові Іллінецької районної ради на
здачу в оренду приміщення площею 13,1 м. кв., що знаходиться в
приміщенні будинку за адресою м. Іллінці, вул. Соборна (Леніна) 18.
Інформував: керівник ГО «Спілки учасників АТО та ветеранів інших
бойових дій» Камінський М.А. повідомивши, що він звернувся з заявою про
надання в оренду кімнати площею 13,1 кв. м., що знаходиться за адресою :
м.Іллінці,вул. Соборна(Леніна) 18 .Організація не є прибутковою і створена
для захисту законних політичних прав, соціальних, економічних, вікових
інтересів учасників та волонтерів антитерористичної операції, учасників
бойових дій, інших локальних війн і воєнних конфліктів, ветеранів бойових
дій, інвалідів, сімей загиблих.
Виспупив: депутат районної ради 7 скликання Кудина П.М. запропонував
підтримати спілку учасників АТО і рекомендувати надати їм приміщення
для проведення свої діяльності.
Виступив: заступник голови районної ради Швець В.А. він інформував , що
згідно Закону України Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального
захисту розділ 4 стаття 20 другий абзац
«Ветеранські організації
звільняються від плати за користування комунальними послугами (газом,
електроенергією та іншими послугами) в межах середніх норм споживання
(надання), телефоном у приміщеннях та будинках, які вони займають».
Рекомендую з орендною ставкою 1 гривня в рік.
Голосували : За - «7», проти – «0», утримались – «0».
ВИРІШИЛИ: проект рішення про надання дозволу голові районної ради на
здачу в оренду вільного приміщення ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів
інших бойових дій» внести на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу голові районної ради на організацію
процедури здачі в оренду вільних приміщень.
Інформував:заступник голови районної ради Швець В.А. у зв’язку з
наявністю вільних приміщень у будівлі по вул. Європейська(К.Маркса),15, в
м. Іллінці, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району, надати дозвіл голові районної ради
Загороднюку С.А. організувати процедуру передачі в оренду вільних
приміщень. Процедуру передачі вільних приміщень в оренду здійснювати

відповідно до «Порядку передачі в оренду майна, що є об’эктом спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району в
особі Іллінецької районної ради» затвердженого рішенням 39 сесії районної
ради 6 скликання № 720 від 04.09.2015 року «Про затвердження окремих
нормативних документів з оренди майна, що є об’єктом спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району. У разі
надходження двох і більше заяв на оренду вільного приміщення в будівлі по
вул. Європейська(К,Маркса),15, в м. Іллінці доручити голові районної ради
Загороднюку С.А. від імені районної ради оголосити конкурс на право
оренди. Рішення має діяти впродовж терміну 7 скликання Іллінецької
районної ради та застосовується в усіх випадках наявності вільних
приміщень в будівлі по вул. Європейській(К.Маркса),15, в м. Іллінці.
Голосували : За - «7», проти – «0», утримались – «0».
ВИРІШИЛИ: проект рішення про надання дозволу голові районної ради на
організацію процедури здачі в оренду вільних приміщень внести на розгляд
сесії районної ради.

Голова постійної комісії

М. Стельмащук

Секретар постійної комісії

О. Маруненко

