ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
25 травня 2017 року

м. Іллінці

П’ятнадцята сесія сьомого скликання
Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Зареєструвалося:
Присутніх на сесії:
Присутніх запрошених :

34 депутати,
34 чол,
23 депутати
22 депутати
32 чол.

У роботі сесії взяли участь: заступники голови РДА Любаревич В.В., Поїзд
В.С., керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники
комунальних закладів районної ради, керівники правоохоронних органів,
сільські голови, 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 15 сесії у складі 2 депутатів:
-Бойко Олександр Іванович- - партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Бобкова Олена Миколаївна
партія « Українське об’єднання
патріотів- Укроп».
Перед початком роботи сесії голова районної ради проінформував
присутніх про кадрові зміни, які відбулися в районі:
-директором СО «Іллінецькі електричні мережі» призначено Павлова Ігоря
Андрійовича;
- начальником відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
призначено
Чеботарьову Світлану Петрівну райдержадміністрації;
-старшим оперуповноваженим Немирівського міжрайвідділу СБУ
призначено Юрченка Олександра Сергійовича.
Порядок денний сесії прийнято одноголосно.
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Порядок денний:
1. Про звернення депутатів Іллінецької районної ради до Президента
України, голови Верховної Ради України та до народного депутата
України Р. Є. Демчака щодо недопущення прийняття закону про
ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні.
2. Про затвердження Районної програми забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2017 рік.
3. Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 року № 227
«Про районний бюджет на 2017 рік».
4. 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.
5. Про порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств,
установ, закладів, організацій-об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району.
6. Про надання дозволу голові Іллінецької районної ради на здачу в оренду
частини вільного приміщення ФОП Котощуку Ю.В.
7. Про надання дозволу відділу освіти райдержадміністрації на списання
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища,
міста Іллінецького району.
8. Про надання дозволу Іллінецькій центральній районній лікарні на
списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району.
9. Про надання дозволу комунальному закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради на списання майна, що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району.
10. Про внесення змін до рішення 14 сесії районної ради 7 скликання від
07.04.2017 року №309 «Про передачу майна із спільної власності
територіальних громад, сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади».
11. Про дострокове розірвання договору оренди майна з ФОП Довгим А.С.
12. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельних ділянок, що перебувають в оренді фермерського
господарства «Баранюкове», для ведення фермерського господарства,
розташованих на території Дашівської селищної ради Іллінецького
району Вінницької області.
13. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду гр. Головченку С.А.,
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами
населеного пункту, розташованих на території Дашівської селищної ради
Іллінецького району Вінницької області.
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14. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Сироватка І.А., для
ведення фермерського господарства на території Іллінецької міської
ради.
15. Про внесення змін до структури виконавчого апарату районної ради.
СЛУХАЛИ 1:« Про звернення депутатів Іллінецької районної ради до
Президента України, голови Верховної Ради України та до народного
депутата України Р. Є. Демчака щодо недопущення прийняття закону про
ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради, який
озвучив , що в зв’язку із ситуацією, яка склалася навколо ринкового обігу
земель сільськогосподарського призначення в Україні, та можливого
скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення ряд районних рад ініціюють звернення до державних органів
влади з вимогою
призупинення такого рішення і пропонують всім
районним радам підтримати це звернення.
Під час всебічного і детального обговорення на засіданні профільної
комісії наші депутати напрацювали свій, більш обґрунтований і
всеохоплюючий цю проблему варіант тексту, який пропонується до
затвердження ( текст зачитуються і додається до протоколу).
Дядя А.Ф., депутат районної ради запропонував внести в список
адресатів Прем’єр Міністра України В.Гройсмана . Цю пропозицію
підтримали більшість депутатів ( за-21, проти-1, утримався-1).
ВИРІШИЛИ: рішення «Про звернення депутатів Іллінецької районної
ради до Президента України, голови Верховної Ради України та до
народного депутата України Р. Є. Демчака щодо недопущення прийняття
закону про ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в
Україні» прийнято більшістю голосів ( за-21, проти-1, утримався-1) ;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 2 : «Про затвердження Районної програми забезпечення
виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2017 рік »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Районної програми
забезпечення виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією
повноважень, делегованих районною радою на 2017 рік» прийнято
одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
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Перед розглядом питання сесійну залу залишив депутат районної ради
Швець В.А. і участі в подальшому голосуванні не брав.
СЛУХАЛИ: 3. «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 прокоментувала проект рішення, розданий
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 Гусак Ю.М. звернувся з проханням про виділення 300 тис.
грн. Дашівській ОТГ на придбання трактора для комунальних потреб
громади. Він нагадав депутатам, що ці кошти вже виділялися в листопаді
2016 р., тобто на завершення року, в зв’язку з чим, селищна рада не
встигла вчасно
провести закупівлю через систему
PROZORO.
Враховуючи той факт, що у Дашівській ОТГ проживає понад 8,5 тис.
жителів, транспорт для вивезення сміття вкрай необхідний для підтримання
чистоти і дотримання санітарно-екологічних норм на території населених
пунктів громади.
Це прохання підтримав і депутат районної ради Мороз П.А.
Голова районної ради Загороднюк С.А. повідомив , що від Дашівського
селищного голови Тітаренка С.В. також надійшов лист про повторне
виділення коштів, але запропонував повернутися до цього питання на
наступній сесії,
після його доопрацювання і визначення джерел
фінансування. На вимогу депутатів ці дві пропозиції поставлено на
голосування:
- за включення до проекту рішення пропозиції депутата районної ради
Гусака Ю.М. про виділення 300 тис. грн. Дашівській ОТГ на придбання
трактора за рахунок перехідного залишку, який склався станом на
01.01.2017 року, депутати проголосували більшістю голосів ( за-20,
утрималися-2, не голосував-1).
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 прийнято ( за-22, не голосував-1)
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 4 : «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 »;
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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 ( за-22, не
голосував-1) ;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 5 : «Про порядок призначення і звільнення з посад керівників
підприємств, установ, закладів, організацій-об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про порядок призначення і звільнення з посад
керівників підприємств, установ, закладів, організацій-об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району »
прийнято ( за-21, утримався-1, не голосував-1) ;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 6 : «Про надання дозволу голові Іллінецької районної ради на
здачу в оренду частини вільного приміщення ФОП Котощуку Ю.В. »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу голові Іллінецької районної
ради на здачу в оренду частини вільного приміщення ФОП Котощуку Ю.В»
прийнято ( за-22, не голосував-1);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ: 7 : «Про надання дозволу відділу освіти райдержадміністрації
на списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу відділу освіти
райдержадміністрації на списання майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району» прийнято
( за-22, не голосував-1)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 8 : «Про надання дозволу Іллінецькій центральній районній
лікарні на списання майна, що є спільною власністю територіальних громад
сіл, селища, міста Іллінецького району »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;

6
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу Іллінецькій центральній
районній лікарні на списання майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району» прийнято
( за-22, не голосував-1);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 9 : «Про надання дозволу комунальному закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради на
списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу комунальному закладу
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради
на списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району» прийнято ( за-22, не голосував-1) ;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 10 : «Про внесення змін до рішення 14 сесії районної ради 7
скликання від 07.04.2017 року №309 «Про передачу майна із спільної
власності територіальних громад, сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади».
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення 14 сесії районної
ради 7 скликання від 07.04.2017 року №309 «Про передачу майна із спільної
власності територіальних громад, сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади»
прийнято ( за-21, утримався-1, не голосував-1) ;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 11 : «Про дострокове розірвання договору оренди майна з ФОП
Довгим А.С.»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про дострокове розірвання договору оренди
майна з ФОП Довгим А.С.» прийнято ( за-22, не голосував-1) ;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 12 : «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають в оренді фермерського
господарства «Баранюкове», для ведення фермерського господарства,
розташованих на території Дашівської селищної ради Іллінецького району
Вінницької області »;
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Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради ;
ВИРІШИЛИ: рішення «( за-22, не голосував-1)» прийнято ( за-22, не
голосував-1);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 13 : «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду гр. Головченку
С.А., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами
населеного пункту, розташованих на території Дашівської селищної ради
Іллінецького району Вінницької області »;
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 С.А., для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за межами населеного пункту, розташованих на території
Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області »
прийнято ( за-22, не голосував-1);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 14 : «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Сироватка
І.А., для ведення фермерського господарства на території Іллінецької
міської ради »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради ;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді гр.
Сироватка І.А., для ведення фермерського господарства на території
Іллінецької міської ради» прийнято ( за-22, не голосував-1) ;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 15 : «Про внесення змін до структури виконавчого апарату
районної ради »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до структури виконавчого
апарату районної ради» прийнято ( за-22, не голосував-1);
( рішення, результати голосування додаються).
Голова районної ради С. Загороднюк закриває п’ятнадцяту сесію районної
ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Голова районної ради
С. Загороднюк.

