ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
07 квітня 2017 року

м. Іллінці

Чотирнадцята сесія сьомого скликання
Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Зареєструвалося:
Присутніх на сесії:
Присутніх запрошених :

34 депутати,
34 чол,
23 депутатів,
23 депутатів,
40 чол.

У роботі сесії взяли участь:
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р., керівники структурних
підрозділів райдержадміністрації, керівники комунальних закладів районної
ради, керівники правоохоронних органів, представники засобів масової
інформації.
Відкриває сесію голова районної ради Загороднюк С.А.
Звучить Гімн України.
Регламент роботи сесії затверджений на 2 сесії районної ради сьомого
скликання.
Функції секретаріату виконують працівники виконавчого апарату районної
ради.
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і працює
на 14 сесії у складі 2 депутатів:
-Кобець Микола Іванович
- Аграрна партія України
-Бойко Олександр Іванович- - партія «Блок Петра Порошенка
Перед початком роботи сесії голова районної державної адміністрації
Лисак А.Р., голова районної ради Загороднюк С.А. привітали депутата
районної ради Дядю А.Ф. з наступаючим ювілеєм і вручили йому грамоту та
вітальну адресу.
Голова районної ради Загороднюк С.А. коротко проінформував про свою
роботу в міжсесійний період:
- за цей час підготовлено і проведено 7 засідань постійних комісій, на
яких розглянуто 44 питання;
- проведено засідання президії районної ради;
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- голова районної ради та заступник голови ради взяли участь у зборах
громадян за місцем проживання у 12 населених пунктах;
- голова ради взяв участь у сесії обласної Ради, координаційні раді при
голові обласної Ради з питань місцевого самоврядування;
- брав участь в роботі обласних нарад, взяв участь і заступник голови
районної ради;
- участь у різних заходах, які проводилися в районі;
- на особистому прийомі у голови та заступника голови побувало
14 чоловік.
Інформацію голови районної ради депутати взяли до відома.
При затвердженні основного порядку денного, головуючий
запропонував включити до нього додаткові питання, які потребують
термінового вирішення і розглянути блок питань, що стосується передачі
об’єктів майна спільної власності на баланс об’єднаних громад одними із
перших:
-Про звернення депутатів Іллінецької районної ради до депутатів Іллінецької
міської та Дашівської селищної об’єднаних територіальних громад;
( підтримано одноголосно).
-Про передачу майнових комплексів із спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність Іллінецької
міської об’єднаної територіальної громади;( підтримано одноголосно).
-Про передачу майна із спільної власності територіальних громад сіл,
селища,міста іллінецького району у власність Іллінецької міської об’єднаної
громади (підтримано більшістю голосів: за-21, проти-1, утримався-1).
Також голова районної ради коротко озвучив ситуацію, що склалася в
районній раді із сторожами, які працюють поза штатом по цивільноправовій угоді, що суперечить чинному законодавству. Включення цих
посад до штату виконавчого апарату спричинить значні фінансові витрати,
які належать для виплат штатним працівникам плюс оплата за нічні
чергування. Тому було прораховано, що за таких обставин вигідніше
скористатися послугами спеціалізованої охоронної фірми « Бастіон»,
місячний фонд на оплату послуг якої перевищуватиме лише на 400грн.
оплату сторожів, але в плані охорони вона повністю бере на себе
матеріальну відповідальність за об’єкти, які охороняє безпосередньо, та за
прилеглу територію, з розміщеними на ній будівлями .
Загороднюк С.А. звернувся до депутатів з проханням включити це
питання до порядку денного сесії і підтримати його під час голосування.
Таким чином, питання « Про надання дозволу голові районної ради на
укладання договору про надання послуг з охорони приміщення адмінбудівлі
з ТОВ «Охоронний підрозділ «Бастіон» одноголосно внесено до порядку
денного сесії.
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На завершення роботи сесії планується розглянути різні питання та
звернення, які надійшли до районної ради в міжсесійний період від
організацій та депутатів різних рівнів.
Порядок денний із змінами, доповненнями та пропозиціями прийнято
одноголосно.
Порядок денний:
1. Про звернення депутатів Іллінецької районної ради до депутатів Іллінецької
міської та Дашівської селищної об’єднаних територіальних громад.
2. Про звіт голови районної державної адміністрації Лисака А.Р. про
здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною
радою повноважень.
3. Про передачу майнових комплексів зі спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність Іллінецької
міської об’єднаної територіальної громади.
4. Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району у власність Іллінецької міської
об’єднаної територіальної громади.
5. Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від
23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
6. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського
порядку на території Іллінецького району.
6. Про хід виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
7. Про виконання Програми організації відзначення в районі державних
свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних делегацій,
нагородження почесними грамотами та подяками районної державної
адміністрації та районної ради кращих трудових колективів, окремих
працівників різних галузей у 2016 році.
8. 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.
9. Про внесення змін до складу президії районної ради.
10.Про внесення змін до складу постійних комісій районної ради 7
скликання.
11. Про уповноважену особу Іллінецької районної ради в робочих органах
Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.
12. Про передачу майна із спільної власності територіальних громад сіл,

4
селища, міста Іллінецького району у власність Дашівської селищної
об’єднаної територіальної громади.
13. Про надання дозволу головному редактору приватного підприємства
«Редакція газети «Трудова слава» на здачу в оренду частини приміщення
ПАТ КБ «Приватбанк».
14. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Курова А.І., для ведення
особистого селянського господарства, розташованої на території
Китайгородської сільської ради Іллінецького району Вінницької області.
15. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що відводиться в оренду публічному акціонерному
товариству «Жорнище», для рибогосподарських потреб, розташованої на
території Жорницької сільської ради Іллінецького району Вінницької
області.
16. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, що перебувають у власності гр. Крохмаль Н.О. для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва та ведення
особистого селянського господарства, розташованих на території
Бабинської сільської ради Іллінецького району Вінницької області.
17. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Кобця С.М., для ведення
фермерського господарства, розташованої на території Росоховатської
сільської ради Іллінецького району Вінницької області.
18. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Кобця С.М., для ведення
фермерського господарства, розташованої на території Росоховатської
сільської ради Іллінецького району Вінницької області.
19. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, які надаються в оренду гр. Головченку Л.О., для
ведення фермерського господарства, розташованих на території
Купчинецької сільської Іллінецького району Вінницької області.
20. Про умови оплати праці заступника голови районної ради Нечипоренка
В.І.
21. Про надання частини щорічної основної відпустки голові районної ради
Загороднюку С.А.
22. Про надання дозволу голові районної ради на укладання договору про
надання послуг з охорони приміщення адмінбудівлі з ТОВ «Охоронний
підрозділ «Бастіон».
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СЛУХАЛИ 1 : « Про звернення депутатів Іллінецької районної ради до
депутатів Іллінецької
міської та Дашівської селищної об’єднаних
територіальних громад»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який озвучив
ситуацію, що склалася навколо закладів соціальної сфери, ще до цих пір не
переданих на баланси об’єднаних громад, але які знаходяться на їх
територіях. Кошти на утримання цих закладів в районному бюджеті
відсутні. В зв’язку з цією проблемою виникла необхідність у зверненні,
текст якого Загороднюк С.А. зачитав.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про звернення депутатів Іллінецької районної
ради до депутатів Іллінецької міської та Дашівської селищної об’єднаних
територіальних громад » прийнято більшістю голосів ( за-22, проти-0,
утримався-1);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 2 : «Про звіт голови районної державної адміністрації Лисака
А.Р. про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй
районною радою повноважень»;
Інформує: Лисак А.Р. голова районної державної адміністрації
ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт голови районної державної адміністрації
Лисака А.Р. про здійснення районною державною адміністрацією
делегованих їй районною радою повноважень» прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 3 : «Про передачу майнових комплексів зі спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який озвучив перелік
об’єктів спільної власності, що пропонується передати на утримання
Іллінецької міської громади.
В ході обговорення питання депутат Янюк Л.С. запропонував
провести роздільне голосування за передачу об’єктів по їх
функціональному призначенню, тобто окремо за передачу бібліотек і
окремо за передачу спортивних закладів. Депутати підтримали цю
пропозицію
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р. роз’яснив присутнім,
що передача комунальних закладів ДЮШС та Спорткомплексу на
утримання міста абсолютно не змінює їх статус і не звужує рамки їх
діяльності в плані відвідування і занять в них не лише дітьми та дорослим
населенням громади, а й жителями району. Спортивні гуртки, заняття і
змагання будуть охоплювати всіх бажаючих займатися спортом незалежно
від місця проживання.
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Депутати одноголосно підтримали передачу майнового комплексу
бібліотек у власність міської об’єднаної територіальної громади, більшістю
голосів ( за-22, утриався-1) проголосовагно за передачу майнового
комплексу спортивних об’єктів у власність міста.
При голосуванні за проект рішення в цілому сесійну залу залишив депутат
районної ради Кобець М.М. , який не взяв участі в голосуванні.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майнових комплексів зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади »
прийнято більшістю голосів ( за-21, утримався-1, не голосував-1);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 4 : «Про передачу майна зі спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність Іллінецької
міської об’єднаної територіальної громади»;
Інформує: Насушний В.О., надав депутатам інформацію про те, що на
балансі центральної лікарні знаходиться будівля бувшої жіночої
консультації. Це приміщення довгий час не функціонує, тому що потребує
капітального ремонту із великим капіталовкладенням, якого ні в лікарні ні в
районному бюджеті немає.
На сьогоднішній день міська рада має достатні кошти щоб відремонтувати
це приміщення, в якому планує зробити адмінкорпус ЦПМСД. Особисте
бачення головного лікаря ЦРЛ В.Насушного, думку якого підтримав і його
колега головний лікар КЗ ЦПМСД О.Атаманюк, що це приміщення
потрібно передати у власність міста і використовувати його на користь
громаді.
Досить активне обговорення цього питання, в якому взяли участь
депутати районної ради В.Врещ, Л.Дубова, Л. Задорожна, О. Гребенюк,
Ф.Правороцький, М. Стельмащук, О. Колосенко, І. Школьний , Ю.Гусак ,
голова районної ради С.Загороднюк, голова РДА А.Лисак, дало можливість
почути різні думки і пропозиції:
-пропонувалося зняти питання з розгляду сесії відправити його на
доопрацювання, що рекомендувала і постійна комісія з питань комунальної
власності;
- зобов’язати міського голову надати певну площу після проведення
ремонту для розміщення районного комунального закладу первинної
медицини,
-створити комісію для напрацювання механізму і умов передачі
приміщення, врегулювання всіх конфліктних і проблемних питань.
Ці пропозиції неодноразово ставилися на голосування але не набирали
необхідної кількості голосів. Тому в результаті повернулися до
попереднього варіанту проекту рішення.
Під час обговорення питання, з міської ради надійшло зустрічне
рішення про готовність громади прийняти у свою власність цю будівлю, що
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було однією із умов постійної комісії районної ради з питань комунальної
власності.
Керівництво району Лисак А.Р. і Загороднюк С.А. пообіцяли присутнім
взяти вирішення проблеми із виділенням приміщенням для працівників
районного комунального закладу первинної медицини під свій особистий
контроль і разом із міським головою вирішити це питання в найближчий
час.
Перед голосуванням сесійну залу залишив депутат Врещ В.В.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна зі спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади » прийнято
більшістю голосів (за-22, не голосував-1);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 5 : «Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7
скликання від 23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет на 2017 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 інформацію щодо проекту рішення, розданого депутатам.
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 додається до
протоколу).
Після виступу начальника фінансового управління РДА, депутат
районної ради Стельмащук М.С. звернувся з проханням про виділення 60
тис. грн. громадській організації « Спілка учасників АТО та ветеранів
інших бойових дій», яка необхідна їй для здійснення статутної діяльності до
кінця року.
За включення цієї пропозиції до проекту рішення депутати проголосували
одноголосно.
Депутат районної ради Бойко О.І., в свою чергу попросив кошти на
встановлення енергозберігаючих вікон в Слободищенській школі, на що
голова районної державної адміністрації Лисак А.Р. пообіцяв повернутися
до цього питання влітку, коли розпочнуться ремонти в школах.
Він повідомив, що в резервному фонді є 1 млн. гривень, але розподіл
перехідного вільного залишку необхідно відкласти до часу, коли виникне
необхідність фінансування вкрай важливих питань.
Присутні погодилися із такою думкою.
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В сесійну залу зайшов депутат районної ради Врещ В.В. і взяв участь в
голосуванні.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення 11 сесії районної
ради 7 скликання від 23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет на 2017
рік» прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
Перед розглядом питання «Про стан законності, боротьби зі злочинністю,
охорони громадського порядку на території Іллінецького району» депутат
районної ради Дядя А.Ф. запропонував перенести його на наступну сесію в
зв’язку з тим, що воно не заслуховувалося на засіданні постійної комісії, а
тому потребує розширеної інформації, активного обговорення, конкретних
запитань і детальних відповідей. Присутні депутати погодилися з такою
думкою і проголосували за зняття питання з порядку денного.
Сесійну залу залишили депутати КозликО.В., і Хлищиборщ О.М.
СЛУХАЛИ 6: «Про хід виконання Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки »;
Інформує: Чеботарьова С.П., начальник відділу освіти РДА ( інформація
додається до протоколу);
ВИРІШИЛИ: рішення «Про хід виконання Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки» прийнято
більшістю голосів ( за-20, утримався-1, не голосували-2);
( рішення, результати голосування додаються).
В сесійну залу повернувся депутат Козлик О.В. і прийняв участь в
подальшому голосуванні.
СЛУХАЛИ 7 : «Про виконання Програми організації відзначення в районі
державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних делегацій,
нагородження почесними грамотами та подяками районної державної
адміністрації та районної ради кращих трудових колективів, окремих
працівників різних галузей у 2016 році»;
Інформує: Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про виконання Програми організації відзначення
в районі державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних
делегацій, нагородження почесними грамотами та подяками районної
державної адміністрації та районної ради кращих трудових колективів,
окремих працівників різних галузей у 2016 році » прийнято більшістю
голосів ( за-22, не голосував-1);
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 8 : « 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: Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради
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 більшістю
голосів ( за-22, не голосував-1);
( рішення, результати голосування додаються) .
В сесійну залу повернувся депутат Хлищиборщ О.М. і прийняв участь в
подальшому голосуванні.
Перед розглядом наступних трьох питань депутат районної ради,
заступник голови районної ради Нечипоренко В.І. заявив про конфлікт
інтересів і утримання в голосуванні за них.
СЛУХАЛИ 9 : «Про внесення змін до складу президії районної ради»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до складу президії районної
ради »; прийнято » прийнято більшістю голосів ( за-22, утримався-1);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 10 : «.Про внесення змін до складу постійних комісій районної
ради 7 скликання »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до складу постійних комісій
районної ради 7 скликання » прийнято більшістю голосів ( за-22,
утримався-1);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 11: « Про уповноважену особу Іллінецької районної ради в
робочих органах Вінницької обласної асоціації органів місцевого
самоврядування»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про уповноважену особу Іллінецької районної
ради в робочих органах Вінницької обласної асоціації органів місцевого
самоврядування» прийнято прийнято більшістю голосів ( за-22, утримався1);
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 12 : « Про передачу майна із спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність Дашівської
селищної об’єднаної територіальної громади »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про передачу майна із спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
Дашівської селищної
об’єднаної територіальної громади» прийнято
одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 13: « Про надання дозволу головному редактору приватного
підприємства «Редакція газети «Трудова слава» на здачу в оренду частини
приміщення ПАТ КБ «Приватбанк »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення Про надання дозволу головному редактору
приватного підприємства «Редакція газети «Трудова слава» на здачу в
оренду частини приміщення ПАТ КБ «Приватбанк» прийнято
одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ : 14 «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Курова
А.І., для ведення особистого селянського господарства, розташованої на
території Китайгородської 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 перебуває у власності
гр. Курова А.І., для ведення особистого селянського господарства,
розташованої на території Китайгородської сільської ради Іллінецького
району Вінницької області » прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
Сесійну залу залишив депутат Бойко О.І. і не брав участі в подальшому
голосуванні.
СЛУХАЛИ : 15 « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що відводиться в оренду публічному
акціонерному товариству «Жорнище», для рибогосподарських потреб,
розташованої на території Жорницької сільської ради Іллінецького району
Вінницької області»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради; повідомив присутнім
що конфлікт, який виник у громади із господарством за цей ставок усунено,
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про що свідчить протокол зборів про надання громадою дозволу на оренду
та лист міського голови В.Ящука, що підтверджує це погодження.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що відводиться в оренду
публічному акціонерному товариству «Жорнище», для рибогосподарських
потреб, розташованої на території Жорницької сільської ради Іллінецького
району Вінницької області» прийнято більшістю голосів ( за-21, проти-1,
не голосував-1);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ : 16 «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають у власності гр.
Крохмаль Н.О. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
та ведення особистого селянського господарства, розташованих на території
Бабинської 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 у
власності гр. Крохмаль Н.О. для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва та ведення особистого селянського господарства,
розташованих на території Бабинської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області » прийнято більшістю голосів ( за-22, не голосували-1);
( рішення, результати голосування додаються).
Перед розглядом наступних двох питань депутат районної ради
Кобець М.М. заявив про конфлікт інтересів і відмову брати участь в
голосуванні.
СЛУХАЛИ 17: «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Кобця С.М.,
для ведення фермерського господарства, розташованої на території
Росоховатської сільської ради Іллінецького району Вінницької області»;
Інформує: Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «17. Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді гр.
Кобця С.М., для ведення фермерського господарства, розташованої на
території Росоховатської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області » прийнято більшістю голосів ( за-21, не голосували-2);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 18 : «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Кобця С.М.,
для ведення фермерського господарства, розташованої на території
Росоховатської сільської ради Іллінецького району Вінницької області »;
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Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «18. Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді гр.
Кобця С.М., для ведення фермерського господарства, розташованої на
території Росоховатської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області » прийнято більшістю голосів ( за-21, не голосували-2);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ : 19 «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду гр. Головченку
Л.О., для ведення фермерського господарства, розташованих на території
Купчинецької сільської Іллінецького району Вінницької області»;
Інформує: Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду гр.
Головченку Л.О., для ведення фермерського господарства, розташованих на
території Купчинецької сільської Іллінецького району Вінницької
області.»; прийнято більшістю голосів ( за-22, не голосував-1);
( рішення, результати голосування додаються).
При розгляді наступного питання заступник голови районної ради
Нечипоренко В.І. заявив про конфлікт інтересів і відмову від голосування за
це рішення.
СЛУХАЛИ 20 : «Про умови оплати праці заступника голови районної ради
Нечипоренка В.І. »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про умови оплати праці заступника голови
районної ради Нечипоренка В.І. » прийнято прийнято більшістю голосів
( за-20, утримався-1, не голосували-2);
( рішення, результати голосування додаються).
Голова районної ради Загороднюк С.А. заявив про конфлікт інтересів
по наступному питанню і свою відмову від голосування за нього.
СЛУХАЛИ 21: « Про надання частини щорічної основної відпустки голові
районної ради Загороднюку С.А.»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання частини щорічної основної
відпустки голові районної ради Загороднюку С.А.» прийнято більшістю
голосів ( за-21, не голосували-2);
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 23 : « Про надання дозволу голові районної ради на укладання
договору про надання послуг з охорони приміщення адмінбудівлі з ТОВ
«Охоронний підрозділ «Бастіон»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу голові районної ради на
укладання договору про надання послуг з охорони приміщення
адмінбудівлі з ТОВ «Охоронний підрозділ «Бастіон»; прийнято більшістю
голосів ( за-21, утримався-1, не голосували-2);
( рішення, результати голосування додаються).
Після розгляду всіх питань порядку денного заступник голови районної
ради Нечипоренко В.І. ознайомив депутатів звернення, які надійшли в
районну раду:
- від народного депутата В.Балоги щодо прийняття рішення на дії НАК
по запровадженню щомісячної абонентської плати за користування
мережами газопостачання;
- від представників профільних аграрних асоціацій з пропозицією
звернення районної ради до народного депутата Р. Демчака
відстояти прийняття закону про земельну децентралізацію;
- від Чернівецької районної ради про прийняття рішення по зверненню
до НКРЕ України щодо повернення ПАТ « Вінницяобленерго» до
попередніх диференційованих тарифів на електроенергію.
Під час обговорення депутати дійшли спільної думки, що вони підтримують
ці звернення і погоджуються з викладеними в них вимогами, але
враховуючи той факт, що ці питання вже знаходиться на контролі
Президента, Кабінету Міністрів і Верховної Ради і по них ведуться
напрацювання, розглядаються шляхи вирішення проблем , вишукуються
альтернативні пропозиції то немає потреби дублювати ці питання.
Наприкінці сесії пройшло коротке обговорення різних організаційних
моментів, питань, які виникли у депутатів у міжсесійний період.
Голова районної ради С. Загороднюк закриває чотирнадцяту сесію
районної ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.

Голова районної ради

С. Загороднюк.

