ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
17.11. 2016 рік

м. Іллінці
Десята сесія сьомого скликання

Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Зареєструвалося:
Присутніх запрошених :

34 депутати,
34 чол,
26 депутатів,
56 чол.

В роботі сесії взяли участь: Лисак А.Р. - голова районної державної
адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації,
голови територіальних громад, представники правоохоронних органів,
керівники установ, організацій, підприємств усіх форм власності,
представники засобів масової інформації району, представники
громадськості.
Відкриває сесію голова районної ради Загороднюк С.А.
Звучить Гімн України.
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і працює
на 10 сесії у складі 3 депутатів:
-Бойко Олександр Іванович
- партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Шевчук Сергій Миколайович - партія «Громадянська позиція»
-Кобець Микола Іванович
- Аграрна партія України
Регламент роботи сесії затверджений на 2 сесії районної ради сьомого
скликання.
Функції секретаріату виконують працівники виконавчого апарату районної
ради.
При затвердженні порядку денного головуючий повідомив, що депутатам
роздано проекти з основних питань, але на засіданнях постійних комісій з
питань комунальної власності та президії районної ради рекомендовано
внести на розгляд та обговорення сесії додаткове питання, яке пов’язане з
процесом об’єднання територіальних громад- про передачу закладів освіти
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та окремих структурних підрозділів КЗ Центр ПМСД до власності
Іллінецької міської раді .
Депутати районної ради одноголосно проголосували за це доповнення до
порядку денного.
Депутат районної ради Дядя А.Ф., вніс пропозицію розглянути
питання про обрання заступника голови районної ради, яке ініціює фракція
партії «Громадянська позиція». Його підтримала депутат Задорожна Н.М.
Загороднюк С.А. зауважив, що кандидатура на посаду заступника
подається головою районної ради, але в зв’язку з процесом децентралізації
шляхом об’єднання територіальних громад зі своїми бюджетами, передачею
на їх баланс комунального майна та коштів на його утримання, це питання в
кінці року є неактуальним. До нього доцільніше повернутися після
затвердження бюджету і реального стану фінансування виконавчого
апарату районної ради у 2017 році.
При голосуванні за внесення цього питання до порядку денного сесії не
вистачило необхідної кількості голосів ( «за-8»,« проти-4»,«утрималися12»).
Порядок денний із змінами та доповненнями прийнято одноголосно.
Порядок денний:
1. Про звіт голови районної ради про свою діяльність з листопада 2015 року
по листопад 2016 року.
2. Про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Іллінецького району на 2016 – 2020 роки «Безпечна Іллінеччина–взаємна
відповідальність влади і громад».
3. Про затвердження Програми енергозбереження для населення та
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Іллінецького
району на 2016- 2020 роки.
4. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури і
духовного відродження Іллінецького району на 2016-2020 роки».
5. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
6. Про внесення змін до Комплексної програми мобілізації зусиль органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової
служби району щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів
на 2012-2016 роки.
7. Про внесення змін до Районної програми забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2016 рік.
8. Про внесення змін до Програми поліпшення техногенної та пожежної
безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у
Іллінецькому районі на 2016-2020 роки.
9. Про внесення змін до Районної комплексної цільової програми
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підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а
також інших верств населення Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2016-2017 роки.
10. Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від
17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік».
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 «Дитячо-юнацька
спортивна школа» Іллінецької районної ради.
14. Про затвердження Порядку списання безнадійної та простроченої
заборгованості з орендної плати за майно, що належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району.
15. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду частини
вільного приміщення ФОП Вдовиченку О.В.
16. Про надання дозволу відділу освіти Іллінецької районної державної
адміністрації на списання майна, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району.
17. Про надання дозволу головному лікарю Іллінецької центральної
районної лікарні на списання майна, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району.
18. Про звернення Іллінецької районної ради Вінницької області до
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо продовження мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення.
19. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду вільних
приміщень Іллінецькій міській раді. (по вул. Соборна).
20. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду вільних
приміщень Іллінецькій міській раді.(по вул. Європейська).
21. Про передачу на баланс Вінницькому обласному патологоанатомічному
бюро майна, що належить до спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міста Іллінецького району.
22. Про внесення змін до договору оренди комунального майна з районним
комітетом профспілки працівників АПК.
23. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду вільного
приміщення ФОП Шимковій Н.Г.
24. Про надання дозволу Іллінецькій міській раді на поліпшення
орендованого майна в приміщеннях будинку №25 по вул. Соборна
м. Іллінці.
25. Про надання дозволу голові районної ради на замовлення виготовлення
звіту про експертну грошову оцінку.
26. Про внесення змін до договору оренди комунального майна з
управлінням агропромислового розвитку Іллінецької районної
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державної адміністрації.
27. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що надається на умовах оренди ПАТ
«Вінницяобленерго» для технічної інфраструктури – для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
електричної та теплової енергії на території Жаданівської сільської ради
Іллінецького району Вінницької області.
28. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, що перебувають в оренді у СТОВ «Надія», для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих
на території Городоцької сільської ради Іллінецького району Вінницької
області.
29. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що перебуває в оренді у ФГ «Деметра», для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Жадаінівської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області.
30. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельних ділянок, що перебувають в оренді у СТОВ ім.
Шевченка, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованих на території Іллінецької міської ради Іллінецького
району Вінницької області.
31. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, яка надана в оренду СП ТОВ «Райфайзен-Агро», для
ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Купчинецької сільської ради Іллінецького району Вінницької
області (загальною площею 13,6400 га.)
32. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, яка надана в оренду СП ТОВ «Райфайзен-Агро», для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої
на території Купчинецької сільської ради Іллінецького району
Вінницької області. (загальною площею 60,0000 га.)
33. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, яка надана в оренду СП ТОВ «Райфайзен-Агро», для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої
на території Купчинецької сільської ради Іллінецького району
Вінницької області. (загальною площею 18,0000 га.)
34. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, яка надана в оренду СП ТОВ «Райфайзен-Агро», для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Купчинецької сільської ради Іллінецького району Вінницької
області. (загальною площею 5,4300 га.)
35.Про передачу майна із спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району у власність іллінецької міської
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об’єднаної територіальної громади
СЛУХАЛИ 1: « Про звіт голови районної ради про свою діяльність з
листопада 2015 року по листопад 2016 року»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
( звіт додається)
Після завершення звіту депутат районної ради Дядя А.Ф. висловив свою
думку щодо стану справ із стягнення боргів за оренду комунального майна,
незадовільної роботи комунальної аптеки, та дорожнечі в ній на ліки. Він
озвучив своє бачення щодо раціонального використання вільних та
орендованих площ комунального майна, створення соціальних магазинів та
аптечних кіосків із регульованими цінами.
Депутат Нечипоренко В.І. наголосив на необхідності термінового
вирішення питання надходження орендної плати до бюджету.
Голова районної ради повідомив присутнім до відома, що в результаті
роботи , проведеної апаратом районної ради спільно з юристами
консалтингової компанії вдалося ліквідувати заборгованість з орендної
плати в сумі 200 тис.грн., за два останні місяці орендарями сплачено більше
85 тис.грн. заборгованості, решта платежі реструктуризовані і почали
сплачуватися одночасно з поточними. Він пояснив, що в умовах ринкової
економіки рада не наділена функціями впливу на ціноутворення, а може
лише створити підприємцям умови, які заохочують їх до зниження цін, про
що свідчить перегляд ставок орендної плати в бік їх зменшення. Купівельна
спроможність населення є показником регулювання цін на товари та
послуги.
Голова районної адміністрації Лисак А.Р., підтримав колегу,
відзначивши, що в час, коли урядом скасовано регульовані ціни ,
зменшення вартості товарів та послуг залежить лише від підприємців, тому
необхідно співпрацювати з ними в цьому напрямі в плані представлення їм
пільгових та компенсаційних пропозицій в межах компетенції ради та
адміністрації. Як один із варіантів, голова РДА запропонував створити
комісію для взаємовигідних напрацювань, в яку мають увійти компетентні
особи відповідних служб, депутати та представники бізнесу. Що ж
стосується здешевлення ліків, то в районі працюють медичні програми, під
які виділяються немалі компенсаційні кошти на лікування населення.
Під час звіту голови районної ради та його обговорення сесійну залу
залишили депутати Козлик О.В.,Попик І.В., та зайшла депутат Тарасова
В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про звіт голови районної ради про свою діяльність
з листопада 2015 року по листопад 2016 року» прийнято присутніми
депутатами одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 2: «Про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної
програми Іллінецького району на 2016 – 2020 роки «Безпечна Іллінеччина–
взаємна відповідальність влади і громад».
Інформують: Дем’янчик О.Ю., майор поліції,старший інспектор;
Самофал О.В., керівник апарату районного суду;
( інформації додаються)
По завершенню звітів виступаючі відповіли на ряд запитань депутатів щодо
стану справ із розслідування резонансних злочинів у районі та перспектив
створення при відділенні поліції груп швидкого реагування, які будуть
ідентичними до патрульних служб області.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про хід виконання Комплексної оборонноправоохоронної програми Іллінецького району на 2016 – 2020 роки
«Безпечна Іллінеччина–взаємна відповідальність влади і громад» прийнято
присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 3: « Про затвердження Програми енергозбереження для
населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
Іллінецького району на 2016- 2020 роки»
Інформує: Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації;
повідомив, що ця програма приймається з метою часткового погашення за
рахунок компенсаційних виплат кредитів, взятих населенням району на
проведення утеплень житлових помешкань.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження Програми енергозбереження
для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ) Іллінецького району на 2016- 2020 роки» прийнято присутніми
депутатами одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
.

СЛУХАЛИ 4: « Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
культури і духовного відродження Іллінецького району на 2016-2020 роки».
Інформує: Письменна О.В., завідувач сектору культури та туризму
РДА;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до Комплексної програми
розвитку культури і духовного відродження Іллінецького району на 20162020 роки» прийнято(за-22», « утрималися-2», « не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
Під час розгляду наступного питання із сесійної зали вийшов депутат Мороз
П.А., і участі в голосуванні не брав.
СЛУХАЛИ 5: «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки».
Інформує:Чеботарьова С.П., начальник відділу освіти РДА;
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ВИРІШИЛИ: рішення Про внесення змін до Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки» прийнято
присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
.

СЛУХАЛИ 6: « Про внесення змін до Комплексної програми мобілізації
зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної
податкової служби району щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх
рівнів на 2012-2016 роки.
Інформує: БондарЛ.Л., заступник начальника, начальник Іллінецького
відділення Немирівського ОДПІ
Під час розгляду питання сесійну залу залишила депутат Тарасова В.П.,
і участі в голосуванні не брала.
ВИРІШИЛИ: рішення : « Про внесення змін до Комплексної програми
мобілізації зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
державної податкової служби району щодо забезпечення надходжень до
бюджетів усіх рівнів на 2012-2016 роки » прийнято присутніми депутатами
одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 7: «Про внесення змін до Районної програми забезпечення
виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2016 рік.
Інформує: Бурдельна Л.П.,начальник управління праці та соціального
захисту населення РДА;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Районної програми
забезпечення виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією
повноважень, делегованих районною радою на 2016 рік» прийнято
присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
.

СЛУХАЛИ 8: « Про внесення змін до Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності,
розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у
Іллінецькому районі на 2016-2020 роки.
Інформує: Лемещук В.М., начальник служби наглядовопрофілактичного обслуговування Іллінецького району ;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до Програми поліпшення
техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм
власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної
служби у Іллінецькому районі на 2016-2020 роки» прийнято присутніми
депутатами одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 9: « Про внесення змін до Районної комплексної цільової
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей,
а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2016-2017 роки.
Інформує: Бурдельна Л.П.,начальник управління праці та соціального
захисту населення РДА;
Під час розгляду питання в сесійну залу повернулися депутати Мороз
П.А.,Тарасова В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення : « Про внесення змін до Районної комплексної
цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів
їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які
потребують соціального захисту, на 2016-2017 роки» прийнято присутніми
депутатами одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
На час розгляду бюджетного питання в сесійній залі були вдсутні
депутати: Гребенюк О.В., Кобець М.М, Козлик О.В., Попик В.І., які участі в
голосуванні не брали.
СЛУХАЛИ:10. «Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7
скликання від 17.12.2015 року №18 « Про районний бюджет на 2016 рік».
Інформує: Тарасова В.П., начальник фінансового управління РДА,
депутат районної ради, голова постійної комісії з питань законності,
прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та
європейської інтеграції. Вона надала депутатам інформацію щодо проекту
рішення, схваленого постійною комісією районної ради з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва.
Однак наголосила, що в процесі роботи виникла потреба доповнень і
врахування пропозицій, які необхідно внести до проекту рішення. Вони
прозвучали в подальшому виступі Тарасової В.П., і
затверджені
одноголосно присутніми депутатами ( повна інформація прозвучала з
проекту рішення, який додається до протоколу).
Після виступу начальника фінансового управління РДА голова
районної ради Загороднюк С.А. озвучив депутатам доповнення до проекту
рішення, які бюджетна комісія рекомендувала внести
на сесійне
обговорення:
- звернення головного лікаря Насушного В..О. щодо виділення коштів в
сумі 228 тис.347грн., 36 коп. на сплату боргів за ремонтні роботи, проведені
у відділеннях центральної районної лікарні ще в 2012 році, які за
рішенням суду разом зі штрафами мають стягуватися з казначейських
рахунків лікарні.
Головний лікар центральної лікарні Насушний В.О. коротко розповів
про складну ситуацію, яка склалася у зв’язку з довготривалим непогашеням
заборгованості: заблоковано рахунки, під загрозою опинилася виплата
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заробітних плат медикам, придбання медикаментів та пально- мастильних
матеріалів, вчасне і якісне проведення лікувальних процесів .
Голова райдержадміністрації Лисак А.Р. підтвердив, що блокування
рахунків призведе до порушення механізму чіткої і безперебійної роботи
лікарні. Тому, це питання потребує негайного вирішення.
За внесення цієї поправки до проекту рішення присутні депутати
проголосували одноголосно ( « за-22»);
- поправки щодо звернення редактора районної газети « Трудова слава»
про виділення 220 тис.грн. на придбання різографа та лист гр. Рудник О.Г.
про виділення 30 тис. грн. на перевидання збірника « Іллінеччина» депутати
не підтримали («за-5», «утрималися-17»).
У ході обговорення та дискусій депутати Врещ В.В., Правороцький
Ф.С., Дубова Л.П. звернули увагу на проблеми, пов’язані з наданням якісної
і своєчасної медичної допомоги жителям віддалених сіл, в яких в
основному проживають літні та хворі люди ( зокрема це стосується
с.Іванівка Копіївської сільської ради).
На їх думку, ця ситуація створилася в результаті
скорочень посад
сільських медиків, і її негайно потрібно виправляти. Викликає занепокоєння
і стан автомобілів швидкої допомоги, більшість із яких не переоблаштовані
до роботи в зимовий період і несуть небезпеку . Вони закликали
керівництво району вишукати кошти на вирішення існуючих проблем.
Начальник фінансового управління
В.Тарасова повідомила про
можливе надходження в кінці року медичної субвенції, а голова районної
державної адміністрації А. Лисак пообіцяв повернутися до цього питання на
наступній сесії, за умови його досконалого опрацювання і надання головним
лікарем КЗ ЦПМСД детальних розрахунків необхідного фінансування і
пропозицій щодо кандидатури працівника ФАПу.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради
7 скликання від 17.12.2015 року №18 « Про районний бюджет на 2016 рік» із
доповненнями, змінами та поправками прийнято присутніми на сесії
депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Головуючий запропонував позачергово розглянути питання щодо передачі
закладів освіти та медицини на баланс міської ради, з чим депутати
одноголосно погодилися.
В залу повернувся депутат районної ради ГребенюкО.В. і взяв участь
в подальшій роботі сесії.
СЛУХАЛИ 11: « Про передачу майна із спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність Іллінецької
міської об’єднаної територіальної громади»
Інформує: Ящук В.М., міський голова, який повідомив, що згідно з
наказами Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров’я заклади
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освіти і первинної медицини мають бути передані у власність об’єднаних
територіальних громад і фінансуватимуться з 01.01.2017р. за рахунок
державної субвенції, переданої об’єднаній громаді.
У зв’язку з проведенням децентралізації, в районі буде функціонувати
дві об’єднані громади , Іллінецька, яка вже створена, і Дашівська громада,
відповідно у власність яких і мають за рішенням сесії передатися вказані
об’єкти. Більш того, громади можуть утримувати за рахунок субвенції з
районного бюджету всі школи і медичні заклади, розташовані на територіях
сільських рад, які поки що не увійшли в об’єднані громади. Він заявив, що
згідно з наказом Міністра охорони здоровя№801 від 29.07.2016 року
ЦПМСД може утворитися за рішенням об’єднаної громади. Що й буде
зроблено в разі ненадання згоди на передачу закладів медицини сесією
районної ради.
Міського голову підтримав його заступник Дмитрик О.В., та
дашівський селищний голова Тітаренко С.В., який наголосив, що
децентралізація дає об’єднаним громадам повноваження на управління
первинною ланкою медицини . На його думку, необхідно розпочати процес
передачі частини структурних підрозділів первинної медицини з власності
району новоутвореній громаді, а ліквідацію самого комунального закладу
ЦПМСД здійснити після утворення Дашівської громади, коли постане
питання передачі на її баланс решти медичних закладів. Таким чином, після
завершення об’єднання громад в районі функціонуватиме два центри
ПМСД в об’єднаних громадах.
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р. звернувся до
присутніх з проханням не приймати поспішних рішень з питань, які
потребують всебічного вивчення і напрацювання. Адже децентралізація
передбачає процеси розподілу і передачі, і якщо в освітній галузі цей
механізм врегульований і заклади готові до передачі до власності міської
ради і фінансуватимуться за рахунок освітянської субвенції, то в медицині він відсутній і в процесі передачі виникне багато проблем і колізій. Адже
багато ФАПів знаходяться в орендованих приміщеннях, не являються
окремими юридичними особами, а є структурними підрозділами КЗ
«ЦПМСД», утримуються за рахунок районного, місцевих бюджетів та
інших джерел. В такому варіанті об’єкти не готові до передачі.
Що ж до створення Іллінецькою громадою нового ЦПМСД, то ця робота
буде досить довготривалою і затратною , вона потребує повного перегляду
ресурсного і кадрового забезпечення, розробки нової структури , отримання
ліцензій і дозволів , переукладання договорів і угод і в результаті
дестабілізує чітко налагоджену роботу медзакладів. Тому А. Лисак закликав
присутніх депутатів врахувати і зважити всі аргументи за і проти і відкласти
голосування за передачу об’єктів первинної медицини до реорганізації
закладу.Голова районної ради Загороднюк С.А.,також озвучив свою думку
щодо необхідності прийняття рішення але після досконалого
доопрацювання цього питання і приведення його до вимог чинного
законодавства, на що міський голова заявив, що всі проблеми і питання вони
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будуть вирішувати відразу після прийняття рішення про передачу закладів
на баланс міської ради, наполягаючи на внесенні цього питання на
голосування сесії, а також запевнив, що жителі громади не відчують
погіршення в медичному обслуговуванні, а лише виграють від прискорення
цього процесу.
Головний лікар КЗ ЦПМСД Атаманюк О.Є.. звернув увагу на той
факт, що рішення про створення районного закладу первинної медицини та
затвердження його статуту приймалося за керівництва теперішніх
очільників міської ради, воно являється правочинним і його потрібно
дотримуватися. На даний час відсутня можливість відокремлення
структурних підрозділів від КЗ «ЦПМСД», тому потрібно провести
реорганізацію, а потім здійснити передачу.
Головного лікаря підтримав голова РДА, який вкотре застеріг від
недоцільності прискореної передачі, яка може призвести до втрати
керованості структурними підрозділами , що негативно відобразиться на їх
роботі по ефективному і вчасному наданню жителям громад району
якісних медичних послуг . Він повідомив, що Департамент охорони
здоров’я області також категорично проти такої поспішності, тому що в
2017 році первинну медицину очікує реформа і реорганізація.
Голова РДА запропонував депутатам проголосувати за передачу
закладів освіти, а до питання з передачі медицини повернутися на наступних
сесіях після вивчення, доопрацювання, систематизації і наявності
конкретних, юридично підкріплених пропозицій.
Після довгих дебатів і обговорень, у зв’язку з відсутністю спільної
концепції з цього питання, голова районної ради Загороднюк С.А.
запропонував внести проект рішення в розрізі передачі об’єктів освіти та
медицини на роздільне голосування, в чому його підтримали депутати:
- про передачу загальноосвітніх шкіл з балансу відділу освіти
Іллінецької РДА у власність Іллінецької міської об’єднаної
територіальної громади прийнято одноголосно;
- про передачу майна закладів охорони здоров’я із районної
комунальної власності районної ради у власність Іллінецької міської
об’єднаної територіальної громади прийнято( « за-19», « утрималося4»)
ВИРІШИЛИ: рішення « Про передачу майна із спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади» прийнято більшістю
голосів(« за- 20», « утрималося – 3», « не голосувало-3») ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Після результатів голосування Лисак А.Р., голова РДА наголосив на
необхідності доопрацювання прийнятого рішення та створення комісії при
районній раді для правомірної передачі об’єктів комунальної власності.
Сесійну залу залишили депутати КобецьМ.М.. Мороз П.А.
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СЛУХАЛИ 12: « Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до статуту комунального
закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької
районної ради» прийнято одноголосно присутніми депутатами;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 13: «Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Спортивно- оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Спортивно- оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради» прийнято
одноголосно присутніми депутатами;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 14: « Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до статуту комунального
закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради» »
прийнято одноголосно присутніми депутатами;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 15: « Про затвердження Порядку списання безнадійної та
простроченої заборгованості з орендної плати за майно, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
району» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
який мотивував необхідність прийняття такого рішення у випадках
наявності безнадійної заборгованості. Як приклад навів заборгованість
підприємця Насушної Н., за якою рахується борг ще з 2012 року, але по
ньому пройшли всі терміни позовної давності і суд не взяв позов до
розгляду.
На репліку депутата районної ради Дяді А.Ф., що законодавчими
актами вже передбачено регулювання відносин між орендодавцями і
орендарями, а більш конкретно всі умови, обов’язки, права і
відповідальність мають прописуватися в договорах і угодах, а прийняття
такого рішення може спровокувати негативне ставлення підприємців до
вчасного погашення орендної плати чи стимулювати їх взагалі не
сплачувати в надії на її повне списання в майбутньому,
Загороднюк С.А., відповів, що на цьому етапі ведеться строгий контроль за
розрахунками і сплатою платежів, кошти за оренду поступають на рахунки
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вчасно і в повному обсязі, в результаті чого погашено всю заборгованість, і
в подальшому такої ситуації виникати не буде. Сам Порядок списання
лише регламентує методику списання і потрібний для списання задавненої
безнадійної заборгованості.
Депутат районної ради Нечипоренко В.І. також висловив свою думку,
що наявність такого рішення буде мотивацією для злісних неплатників.
Його підтримала начальник фінансового управління РДА, депутат районної
ради , голова постійної комісії з питань законності Тарасова В.П.,
повідомивши присутнім, що в обласній раді відсутнє рішення про
реструктуризацію і списання заборгованості, а працюють згідно з
укладеними договорами і за потреби додаткових угод. На її думку, саме
працівники апарату районної ради, а не залучені з зовні юристи, повинні
відповідальніше ставитися до своїх функціональних обов’язків, постійно
співпрацювати з орендарями і тримати на суворому контролі надходження
орендної плати і нести відповідальність за недоопрацювання.
Тарасова В.П. вважає, що немає необхідності в затвердженні Порядку
списання безнадійної та простроченої заборгованості.
На її запитання, чим пояснюється зменшення щорічно планових поступлень
у бюджет від орендної плати: в 2015році-170тис.грн., в 2016р.- 164тис.грн., в
2017р.-134тис.грн., голова районної ради пояснив цей процес наявністю
вільних, незайнятих площ, відмовою підприємців від оренди приміщень, а
також переглядом ставок орендної плати в бік зменшення через відсутність
бажаючих їх орендувати.
При обговоренні питання сесійну залу залишив депутат Шевчук С.М. і
участі в подальшому голосуванні не брав.
При голосуванні за основу проекту рішення утрималися депутати Дядя
А.Ф., Тарасова В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження Порядку списання безнадійної
та простроченої заборгованості з орендної плати за майно, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
району» не прийнято ( « за-14», « проти-1», « утрималося-6», « не
голосувало- 4» );
( результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 16: « Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду частини вільного приміщення ФОП Вдовиченку О.В.»
Інформує: Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу голові районної ради на
здачу в оренду частини вільного приміщення ФОП Вдовиченку О.В.»
прийнято присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Перед розглядом наступного питання сесійне засідання залишила депутат
районної ради Тарасова В.П.
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СЛУХАЛИ 17: «Про надання дозволу відділу освіти Іллінецької районної
державної адміністрації на списання майна, що належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення«Про надання дозволу відділу освіти Іллінецької
районної державної адміністрації на списання майна, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
району» прийнято присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 18: « Про надання дозволу головному лікарю Іллінецької
центральної районної лікарні на списання майна, що належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу головному лікарю
Іллінецької центральної районної лікарні на списання майна, що належить
до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
району» прийнято присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 19: « Про звернення Іллінецької районної ради Вінницької
області до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України щодо продовження мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення»;
Інформує: Врещ В.В., депутат районної ради, голова з питань
агропромислової політики, регулювання земельних відносин та
охорони природних ресурсів, звернувся до депутатів з проханням
підтримати це рішення, щоб стабілізувати ситуацію у сфері земельних
відносин, привести її до вимог чинного законодавства, присікти незаконний
продаж земель.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про звернення Іллінецької районної ради
Вінницької області до Президента України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо продовження мораторію на продаж
земель сільськогосподарського призначення»
прийнято присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 20: «Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду вільних приміщень Іллінецькій міській раді. (по вул. Соборна)»
Інформує: Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
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ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу голові районної ради на
здачу в оренду вільних приміщень Іллінецькій міській раді. (по вул.
Соборна)» прийнято присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 21: « Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду вільних приміщень Іллінецькій міській раді.(по вул. Європейська)»
Інформує: Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
При першій спробі голосування рішення не набрало необхідної
кількості голосів ( два депутати із присутніх утрималися), але депутат
районної ради Маруненко О.Г., запропонував повторно проголосувати з
цього питання, мотивуючи тим, що члени постійної комісії з питань
комунальної власності на неодноразових засіданнях ретельно вивчили і
опрацювали всі питання, які рекомендовано до затвердження.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу голові районної ради на
здачу в оренду вільних приміщень Іллінецькій міській раді.(по вул.
Європейська)» прийнято при повторному голосуванні
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 22: « Про передачу на баланс Вінницькому обласному
патологоанатомічному бюро майна, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району.
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про передачу на баланс Вінницькому обласному
патологоанатомічному бюро майна, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району прийнято
присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 23: « Про внесення змін до договору оренди комунального
майна з районним комітетом профспілки працівників АПК.
Інформує: : Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення : « Про внесення змін до договору оренди
комунального майна з районним комітетом профспілки працівників АПК
прийнято присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 24: « Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду вільного приміщення ФОП Шимковій Н.Г.»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
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ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу голові районної ради на
здачу в оренду вільного приміщення ФОП Шимковій Н.Г.» прийнято
присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 25: « Про надання дозволу Іллінецькій міській раді на
поліпшення орендованого майна в приміщеннях будинку №25 по вул.
Соборна м. Іллінці.
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу Іллінецькій міській раді на
поліпшення орендованого майна в приміщеннях будинку №25 по вул.
Соборна м. Іллінці» прийнято присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Перед розглядом наступного питання в сесійну залу зайшля депутат
Тарасова В.П.
СЛУХАЛИ 26: « Про надання дозволу голові районної ради на замовлення
виготовлення звіту про експертну грошову оцінку.
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
який повідомив, що упродовж довгого часу, у зв’язку з відсутністю
договору оренди, підприємець Шапочук А. працює у приміщення по вул.
Європейська 15, без сплати оренди. Він вклав чималі кошти в
облаштування приміщення, створивши в ньому заклад громадського
харчування, отримує певні доходи але не сплачує орендну плату.
Застосувати до нього примусові заходи у зв’язку відсутністю договору,
який судом визнаний нікчемним неможливо. Щоб виправити цю ситуацію,
дійти обопільної згоди щодо встановлення реальної орендної плати,
районна рада замовляє експертну оцінку.
При короткому обговоренні цього питання, в якому брали участь
депутати Нечипоренко В.І., Тарасова В.П., СалійВ.М., Місяць В.Й.,
прозвучали різні думки і пропозиції, але в результаті рішення винесено на
голосування.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу голові районної ради на
замовлення виготовлення звіту про експертну грошову оцінку»
прийнято присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 27: « Про внесення змін до договору оренди комунального
майна з управлінням агропромислового розвитку Іллінецької районної
державної адміністрації.
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
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ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до договору оренди
комунального майна з управлінням агропромислового розвитку Іллінецької
районної державної адміністрації» прийнято присутніми депутатами
одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Перед розглядом блоку земельних питань Врещ В.В., депутат районної
ради, голова з питань агропромислової політики, регулювання земельних
відносин та охорони природних ресурсів зазначив, що всі вони були
ретельно розглянуті на комісії і рекомендовані до затвердження.
СЛУХАЛИ 28: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається на умовах оренди ПАТ
«Вінницяобленерго» для технічної інфраструктури – для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
електричної та теплової енергії на території Жаданівської сільської ради
Іллінецького району Вінницької області.
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається на умовах
оренди ПАТ «Вінницяобленерго» для технічної інфраструктури – для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об’єктів електричної та теплової енергії на території Жаданівської
сільської ради Іллінецького району Вінницької області » прийнято
присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 29: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають в оренді у СТОВ
«Надія», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованих на території Городоцької сільської ради Іллінецького
району Вінницької області»;
Інформує Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення : « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають в оренді
у СТОВ «Надія», для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованих на території Городоцької сільської ради
Іллінецького району Вінницької області» прийнято
присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 30: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді у ФГ
«Деметра», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Жадаінівської сільської ради Іллінецького
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району Вінницької області.
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді у
ФГ «Деметра», для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Жадаінівської сільської ради
Іллінецького району Вінницької області » прийнято присутніми
депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Перед розглядом наступного питання депутат районної ради Маруненко
О.Г. заявив про конфлікт інтересів, в зв’язку з чим вінне буде приймати
участі в голосуванні.
СЛУХАЛИ 31: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають в оренді у СТОВ ім.
Шевченка, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованих на території Іллінецької міської ради Іллінецького
району Вінницької області»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають в
оренді у СТОВ ім. Шевченка, для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, розташованих на території
Іллінецької міської ради Іллінецького району Вінницької області»
більшістю голосів
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 32: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СП ТОВ
«Райфайзен-Агро», для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Купчинецької сільської ради
Іллінецького району Вінницької області (загальною площею 13,6400 га.)
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення : « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СП
ТОВ «Райфайзен-Агро», для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Купчинецької сільської ради
Іллінецького району Вінницької області (загальною площею 13,6400 га.)
присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 33: « Про затвердження технічної документації з
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нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду
СП ТОВ «Райфайзен-Агро», для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, розташованої на території
Купчинецької сільської ради Іллінецького району Вінницької області
(загальною площею 60,0000 га.)
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в орендуСП
ТОВ «Райфайзен-Агро», для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Купчинецької сільської ради
Іллінецького району Вінницької області (загальною площею 60,0000 га.)
присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 34: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СП ТОВ
«Райфайзен-Агро», для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Купчинецької сільської ради
Іллінецького району Вінницької області» (загальною площею 18,0000 га.)
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СП
ТОВ «Райфайзен-Агро», для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Купчинецької сільської ради»
присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 35: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СП ТОВ
«Райфайзен-Агро», для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Купчинецької сільської ради
Іллінецького району Вінницької області. (загальною площею 5,4300 га.)
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СП
ТОВ «Райфайзен-Агро», для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Купчинецької сільської ради
Іллінецького району Вінницької області. (загальною площею 5,4300 га.)
присутніми депутатами одноголосно ( рішення, результати поіменного
голосування додаються).
Голова районної ради С. Загороднюк закриває десяту сесію районної ради
7 скликання.
Звучить Гімн України
Голова районної ради
С. Загороднюк.
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