ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
21 липня 2017 року

м. Іллінці

Сімнадцята сесія сьомого скликання
Загальний склад ради:
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У роботі сесії взяли участь: голова районної державної адміністрації Лисак
А.Р., перший заступник голови РДА Любаревич В.В., керівники структурних
підрозділів райдержадміністрації, керівники комунальних закладів районної
ради,
голови територіальних громад, представники засобів масової
інформації та громадськості.
Відкриває сесію заступник голови районної ради Нечипоренко В.І.
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 17 сесії у складі 3 депутатів:
-Бойко Олександр Іванович- - партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Бобкова Олена Миколаївна
партія « Українське об’єднання
патріотів- Укроп»;
- Змієвець Леонід Миколайович- п.п. «ВО «БАТЬКІВЩИНА».
Перед початком роботи сесії головуючий проінформував присутніх про
роботу ради в міжсесійний період:
Шановні депутати та запрошені!
Дозвольте стисло проінформувати Вас про основне, що було зроблено
головою, заступником голови, виконавчим апаратом районної ради у
міжсесійний період.
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Як бачите, пленарні засідання сесій районної ради відбуваються
регулярно, щомісяця. Оскільки депутати районної ради беруть участь у
роботі органів ради і володіють інформацією про діяльність ради, назву лише
основне:
1. У міжсесійний період відбулося 4 засідання постійних комісій: двічі
засідала комісія з питань фінансів,бюджету, соціального – економічного
розвитку району та підприємництва, по одному засіданню провели комісії: з
питань управління комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених
пунктів та з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та
соціального захисту населення.
На засіданнях постійних комісій розглянуто 26 питань.
2. Перед пленарним засіданням сесії проведено засідання президії
районної ради.
3. Серед багатьох повсякденних справ хотів би виокремити такі:
- взяв участь у роботі пленарного засідання сесії обласної ради;
- взяв участь у виїзному засіданні наради з керівниками територіальних
громад району на базі Дашівської ОТГ з питань функціонування закладів
соціальної сфери, які перебувають у спільній власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району;
- взяв участь у роботі пленарного засідання сесії Іллінецької міської
ради;
4. Про інші буденні справи, переконаний, говорити немає потреби.
Заслухану інформацію депутати взяли до відома.
Депутат районної ради, голова постійної комісії з питань законності,
захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та
європейської інтеграції Тарасова В.М. заявила про недотримання вимог Закону
України
« Про доступ до публічної інформації» в плані порушення строків
оприлюднення проектів рішень.
Цей недолік заступник районної ради Нечипоренко В.І. пояснив об’єктивними
причинами, пов’язаними з частими проведеннями сесій і коротким міжсесійним
періодом, що не дає можливості вкластися в двадцятиденний термін, визначений
законодавством.
Головуючий повідомив депутатам про обов’язкове поіменне
голосування за порядок денний сесії.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
2. 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 20162017 роки.
3. Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016
року № 227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
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4. Про призначення головного лікаря Іллінецької центральної районної лікарні
5. Про надання погодження на призначення заступника головного лікаря з
медичного обслуговування населення комунального закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради.
6. Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста Іллінецького району у власність Дашівської селищної об’єднаної
територіальної громади.
7. Про надання дозволу Централізованій бібліотечній системі Іллінецької
районної ради на здачу в оренду вільного приміщення.
8. Про надання погодження на оптимізацію штатної чисельної працівників
комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради.
9. Про вихід із складу засновників Дашівської загальноосвітньої школи І –ІІІ
ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
10. Про вихід із складу засновників Білківської загальноосвітньої школи І –ІІІ
ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
11.Про вихід із складу засновників Кальницької загальноосвітньої школи І –ІІІ
ступенів ім.Я.Івашкевича Іллінецької районної ради Вінницької області.
12. Про вихід із складу засновників Кантелинської загальноосвітньої школи І –ІІІ
ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
13.Про вихід із складу засновників Дашівської загальноосвітньої школи І –ІІ
ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
14. Про вихід із складу засновників Копіївської загальноосвітньої школи І –ІІ
ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
15. Про вихід із складу засновників Купчинецької загальноосвітньої школи І –ІІ
ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
16. Про реорганізацію шляхом приєднання Спортивно - оздоровчого комплексу
до Дитячо – юнацької спортивної школи Іллінецької районної ради
Вінницької області.
17. Про виконання рішень районної ради.
18. Про порушення клопотання перед Іллінецькою міською радою та
Дашівською селищною радою щодо надання згоди на прийняття майна, яке
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району.
19. Про структуру та штатну чисельність Централізованої бібліотечної системи
Іллінецької районної ради Вінницької області.
Порядок денний 17 сесії затверджено присутніми депутатами
одноголосно ( результати голосування додаються).
На пленарне засідання з’явився депутат Школьний С.І. і прийняв участь
в подальшій роботі сесії.
СЛУХАЛИ 1:« Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої
галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки»;
Інформує: Семенюк Я.Ю., головний спеціаліст відділу освіти, сім’ї,
молоді та спорту РДА;
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ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки» прийнято
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 2 : «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: Нечипоренко В.І., заступник голови 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 одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
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,
захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та
європейської інтеграції; ( інформація додається) .
Після завершення виступу Тарасова В.П. відповіла на запитання депутатів,
зокрема констатувала той факт, що незабезпеченість коштами становить
більше 15 млн. гривень, а перехідний залишок ледь перевищує 1 млн.
гривень. Вона закликала присутніх до ефективного використання кожної
бюджетної копійки і пошуків додаткових джерел наповнення місцевих
бюджетів.
Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації повідомив присутнім,
що фінансова незабезпеченість, що склалася на цей час, не є повністю
дефіцитом районного бюджету. Її складає і медична субвенція, яка ще не
надійшла із державного бюджету, і частка освітянської субвенції, і витрати
на утримання об’єктів спільної власності , робота з передачі яких на баланс
об’єднаних територіальних громад триває. Але цей процес досить важкий і
проблемний.
Через відсутність в законодавстві детальних напрацювань, не врахування
можливих наслідків, викликаних рядом об’єктивних і суб’єктивних причин
постійно виникають правові колізії, що затягує або й призупиняє процес
передачі закладів соціальної сфери у власність ОТГ. А їх щомісячне
утримання потребує великих витрат, які вже не передбачені в бюджеті
району.
Іллінецький район не єдиний в області, який має проблеми із фінансуванням
бюджетної сфери. Але вживаються всі заходи до збалансування, і до кінця
року ситуація з вирівнювання районного бюджету вирішиться. А на даному
етапі в першу чергу виділятимуться кошти на зарплату.
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Також голова РДА наголосив, що
децентралізація
чітко показала
ефективність об’єднання для функціонування і життєдіяльності ОТГ на
противагу громадам, які бажають залишатися самостійними. Ці громади, з
його слів, не спроможні до самодостатності і не мають перспектив розвитку.
Він закликав керівників необ’єднаних громад чітко це усвідомити .
Під час обговорення питання сесійну залу залишив депутат районної
ради Поступайло О.І. і участі в подальшому голосуванні не брав.
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 ( за- 19, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 4 : «Про призначення головного лікаря Іллінецької центральної
районної лікарні»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
Він озвучив присутнім, що за результатами конкурсної комісії на заміщення
вакантної посади головного лікаря Іллінецької ЦРЛ , яка відбулася 26 червня
із двох кандидатів на цю посаду рекомендовано Масленчука Миколу
Максимовича, людину з великим професійним і керівним досвідом роботи. В
свою чергу, постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я,
освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, соціального захисту
населення, зайнятості та роботи з ветеранами рекомендує укласти з ним
контракт терміном на три роки.
Під час обговорення цього питання в депутатів виникли різні пропозиції
щодо терміну контракту. Одні депутати наполягали на п’яти роках,
вважаючи цей період найбільш оптимальним для реалізації програми, яку
представив Масленчук М.М. на конкурсній комісії.
Інші депутати вважали, що трьох років достатньо, щоб виконати взяті
зобов’язання. З усіма попередніми керівниками укладалися трьохрічні
контракти і цей кандидат не повинен бути винятком.
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р. зауважив, що ці
терміни відносні і не мають великого значення. Адже вже за результатами
роботи першого року можна судити про компетентність і професійність
людини, і дискутувати з цього питання немає потреби. Він також зазначив,
що реформування медицини передбачає проведення непопулярних кроків
щодо її оптимізації , зокрема це буде стосуватися і центральної районної
лікарні. Ці дії будуть спрямовані на створення нового ефективно діючого
медичного закладу з висококваліфікованим персоналом і широким спектром
надання якісних діагностично- лікувальних та профілактичних послуг
населенню і їх не потрібно політизувати, а сприймати адекватно за
досягнутими результатами.
Масленчук М.М., кандидат на посаду головного лікаря ЦРЛ, звернувся
до депутатів з проханням погодити йому трьохрічний термін, упродовж
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якого він намагатиметься втілити свою програму з поліпшення роботи
районного медичного закладу, плідно працювати на користь жителів громади
і задля позитивного іміджу медицини району. Він виразив надію на
співпрацю і допомогу керівництва району та депутатського корпусу.
Присутні на сесії депутати
проголосували за пропозицію щодо
укладання контракту з Масленчуком М.М. терміном на три роки ( за-19, не
голосував-1).
ВИРІШИЛИ: рішення «Про призначення головного лікаря Іллінецької
центральної районної лікарні» прийнято ( за- 19, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
На пленарне засідання з’явився депутат Мороз П.А. і прийняв участь в
подальшій роботі сесії.
СЛУХАЛИ 5: «Про надання погодження на призначення заступника головного
лікаря з медичного обслуговування населення комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради»;
Інформує: Атаманюк О.Є., головний лікар КЗ « ЦПМСД», який
представив присутнім Коваля В.І., лікаря Дашівської лікарні і попросив у
депутатів надати погодження на призначення його заступником головного
лікаря комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги».
На запитання депутата районної ради Гусака Ю.М.: «чим викликана
необхідність в призначенні заступника, якщо в умовах дефіциту коштів щодо
забезпеченості первинної ланки медицини району проводяться масові
скорочення середнього медперсоналу», Атаманюк О.Є. надав вагомі
аргументи необхідності введення цієї посади. Заступник головного лікаря
буде опікуватися роботою частини закладів охорони здоров’я медицини
первинного рівня, які не ввійшли до Дашівської ОТГ, а також виконуватиме
інші адміністративні обов’язки, поєднуючи їх із лікарською практикою.
Слова головного лікаря прокоментував голова районної державної
адміністрації Лисак А.Р., який підтвердив, що, крім Іллінецької і
Бабинської амбулаторій, які функціонують в комунальному закладі
первинної медицини, основне навантаження припадає на Дашівську частину
району. Атаманюк О.Є. один не спроможний охопити і проконтролювати
роботу всіх об’єктів. Для
збалансування цієї ситуації і розподілу
навантажень
призначається заступник, який, крім
адміністративних
обов’язків, безпосередньо буде виконувати свою пряму функціональну
роботу- лікаря і отримуватиме зарплату за рахунок медичної субвенції.
На прохання депутатів, Коваль В.І. коротко озвучив бачення своєї
роботи на посаді заступника головного лікаря КЗ «ЦПМСД». Він запевнив,
що в умовах реформування , коли основне навантаження з надання
населенню медичних послуг лягатиме на плечі первинної медицини, він
максимально докладе зусилля, знання , професійний досвід, щоб
поліпшити імідж і рівень первинної медицини в Дашеві, обіцяючи при цьому
продовжувати лікарську практику в Дашівській лікарні.
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ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання погодження на призначення заступника
головного лікаря з медичного обслуговування населення комунального закладу
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради»
прийнято ( за- 20, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 6 : «Про передачу майна зі спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність Дашівської
селищної об’єднаної територіальної громади»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна зі спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади» прийнято ( за- 20,
не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 7 : «Про надання дозволу Централізованій бібліотечній системі
Іллінецької районної ради на здачу в оренду вільного приміщення»
Інформує: Покрищук Н.Л., директор Централізованої бібліотечної
системи;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу Централізованій бібліотечній
системі Іллінецької районної ради на здачу в оренду вільного приміщення»
прийнято ( за- 20, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 8: «Про надання погодження на оптимізацію штатної чисельної
працівників КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької
районної ради»;
Інформує: Атаманюк О.Є., головний лікар КЗ « ЦПМСД».
Він ознайомив присутніх із складною ситуацією, яка склалася в первинній
ланці медицині у зв’язку з незабезпеченістю коштами. Головний лікар
пояснив, що економії за рахунок раніше вивільнених вакантних посад
медпрацівників, недостатньо на утримання всіх працюючих. Медичної
субвенції, яка розраховується вже не за кількістю працюючих, а за кількістю
населення,
не вистачає навіть на зарплату основного медперсоналу.
Головний лікар змушений звернутися із листами до сільських голів з
проханням щодо утримання
обслуговуючого персоналу
ФАПів та
амбулаторій за кошти громад. Також є надія і на отримання додаткової
медичної субвенції. В разі відмови місцевих рад від утримання своїх
медпрацівників , адміністрація комунального закладу «ЦП МСД» змушена
буде провести оптимізацію підлеглих їй структурних одиниць, попередивши
людей за два місяці про вивільнення або істотні зміни умов праці
( переведення на неповний робочий день).
У зв’язку з цим і необхідно прийняття рішення.
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Обговорення цього питання викликало дискусію, зумовлену
побоюванням депутатів, що такий варіант вирішення проблеми може
залишити малі села, де в основному проживають пенсіонери і люди
похилого віку, без медичного працівника і вчасно наданої допомоги, що
призведе до непоправних ситуацій. Раніше проведена оптимізація медичних
закладів підтверджує ці побоювання,( як приклад с.Іванівка, яке залишилося
без фельдшера).
Голова районної державної адміністрації А.Лисак проінформував, що
на засіданні
колегії
облдержадміністрації порушувалося питання
додаткового виділення медичної субвенції і є надія, що ситуація в медицині
нормалізується. Також він повідомив, що у вересні має стартувати медична
реформа, згідно з якою пацієнти будуть обирати собі лікарів, укладаючи з
ними угоди на надання медичних послуг. Лікарі, в залежності від кількості
пацієнтів утримуватимуть обслуговуючий персонал. Зміниться сама
концепція і підхід до надання - отримання медичних послуг і відповідно
джерела надходжень коштів. Але зараз мова йде про дотримання фінансової
дисципліни. І головний лікар, діючи в межах чинного законодавства, не може
утримувати більші штати, ніж дозволено Бюджетним кодексом України.
На головному лікарю, як на керівникові, лежить фінансово-бюджетна
відповідальність, а також відповідальність за роботу всієї системи . І
фактично, це рішення дасть йому можливість дотримуючись правових
вимог, здійснювати управлінські заходи, пов’язані із вирішенням цієї
проблеми, а також змусить керівників громад, зацікавлених в збереженні
вказаних категорій працівників в своїх громадах, активізуватися і оперативно
виділити кошти на їх утримання.
Заступник голови районної ради Нечипоренко В.І. повідомив
присутнім, що сільські голови не відмовляються від фінансування. Але
кошти вони нададуть лише після додаткових надходжень у серпні - вересні
місяці. Але згідно з чинним законодавством існують затверджені норми
навантаження на сімейного лікаря , медсестру та середнього медичного
працівника, і їх неухильно потрібно дотримуватися. Тому головний лікар
має
виконати вимоги Постанови Кабінету Міністрів щодо штатних
нормативів у закладах охорони здоров’я, яка зобов’язує керівників привести
їх у відповідність з нормативною базою.
Присутні на сесії сільські голови с.Городок Ткачук В.М., та
с.Росоховата Брух С.І. підтвердили слова головуючого щодо можливості
виділення субвенції на утримання середнього медичного персоналу в своїх
громадах лише після перевиконання місцевих бюджетів. Тому що ситуація з
незабезпеченістю коштами на зарплати працівникам соціальної сфери по
сільських радах також важка, а поточне фінансування перекривається вже за
рахунок осінніх місяців.
Під час обговорення висловлювалися різні думки і бачення щодо
вирішення цього питання. Але більшість депутатів дійшли згоди, що

9
воно потребує додаткового досконалого вивчення і обговорення, детального
аналізу для прийняття правильного рішення, яке не суперечитиме чинному
законодавству і не зашкодить жителям громад.
Тому депутати районної ради
Божнюк С.В., Маруненко О.Г.,
Правороцький Ф.С., Змієвець Л.М. запропонували відкликати цей проект для
досконалішого доопрацювання.
Така пропозиція підтримана всіма присутніми на сесії депутатами ( за-20) .
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання погодження на оптимізацію штатної
чисельної працівників КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради» не прийнято.
СЛУХАЛИ 9: «Про вихід із складу засновників Дашівської загальноосвітньої
школи І –ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області»;
Інформує: Нечипоренко В.І.,заступник голови районної ради ;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про вихід із складу засновників Дашівської
загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області» прийнято ( за- 20-, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 10: « Про вихід із складу засновників Білківської загальноосвітньої
школи І –ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області»;
Інформує: Нечипоренко В.І. заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про вихід із складу засновників Білківської
загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області» прийнято ( за-20, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ11: «Про вихід із складу засновників Кальницької загальноосвітньої
школи І –ІІІ ступенів ім. Я.Івашкевича Іллінецької районної ради Вінницької
області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про вихід із складу засновників Кальницької
загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів ім. Я.Івашкевича Іллінецької районної
ради Вінницької області» прийнято ( за- 20, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ12:«Про вихід із складу засновників Кантелинської
загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про вихід із складу засновників Кантелинської
загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області» прийнято ( за- 20, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
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СЛУХАЛИ13: «Про вихід із складу засновників Дашівської загальноосвітньої
школи І –ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про вихід із складу засновників Дашівської
загальноосвітньої школи І –ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області» прийнято ( за- 20, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 14: «Про вихід із складу засновників Копіївської
загальноосвітньої школи І –ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про вихід із складу засновників Копіївської
загальноосвітньої школи І –ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області» прийнято ( за- 20, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 15: «Про вихід із складу засновників Купчинецької
загальноосвітньої школи І –ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про вихід із складу засновників Купчинецької
загальноосвітньої школи І –ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області» прийнято ( за- 20, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 16: « Про реорганізацію шляхом приєднання Спортивно
оздоровчого комплексу до Дитячо – юнацької спортивної школи Іллінецької
районної ради Вінницької області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради,
Він нагадав присутнім , що рішенням квітневої сесії районної ради Спортивно
оздоровчий комплекс і Дитячо – юнацька спортивна школа, за згодою міської
ради передані до власності Іллінецької ОТГ. У місячний термін мав би
здійснитися акт прийому- передачі. Але цього не відбулося. Міська рада до
цих пір не взяла на своє утримання заклади фізичної культури і спорту.
Незабезпеченість районного бюджету не дає можливості фінансувати ці
заклади і виплачувати заробітну плату працівникам у повному обсязі при
наявності такої структури, яка є на цей час.
На засіданні Президії районної ради запропоновано єдино правильний у
цій ситуації вихід, а саме: проведення оптимізації спортивних закладів і
приведення їх штатної чисельності у відповідність до нормативних показників.
Враховуючи, що Спортивно-оздоровчий комплекс займається більше
господарською роботою по утриманню приміщень і наданню послуг, а
ДЮСШ спортивно-тренерською роботою, знайдено компромісне рішення:
реорганізувати їх шляхом об’єднання, залишивши юридичною особою Дитячу
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юнацьку спортивну школу. Такий варіант реорганізації узгоджено з
керівниками цих закладів і дасть можливість оптимізувати їх штатну
чисельність.
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р. підтвердив, що в
умовах дефіциту коштів, коли на рахунку кожна бюджетна копійка, об’єднання
спортивних закладів є необхідним і найбільш оптимальним варіантом. Це
збереже їх від повної ліквідації до моменту фактичної передачі у власність
міської громади.
Фінансуватиметься об’єднаний заклад до завершення його передачі у власність
ОТГ за рахунок районного бюджету та субвенцій місцевих рад.
Також А.Лисак повідомив, що міська рада виділила 90 тис. грн. субвенції на
функціонування Дитячо-юнацької спортивної школи.
На підтвердження вищесказаного, начальник фінансового управління
РДА,Тарасова В.П., озвучила розмір фінансування, якого потребують до кінця
року цих два заклади. Ця сума лише на захищені статті перевищує 500 тис.грн.
Тому вона також висловилася за проведення їх оптимізації шляхом об’єднання,
як єдино правильного кроку в цій ситуації.
Зачитаний головуючим на сесії Нечипоренком В.І. проект рішення щодо
реорганізації спортивних закладів комунальної власності викликав дискусію під
час його обговорення, активну участь в якій взяли депутати районної ради Мороз
П.А., Тарасова В.П., Бойко О.І., Задорожна Н.М., Колесник В.М., Гусак Ю.М,
Божнюк С.В., Стельмащук М.С., Маруненко О.Г.
Прозвучали різні думки й пропозиції. Незрозумілість і критику викликала
позиція міської ОТГ
щодо невиконання рішень, на які вона надавала
погодження. Такі дії призводять до додаткових витрат з районного бюджету,
фінансового навантаження на сільські ради, які не ввійшли в ОТГ, зростання
незабезпеченості коштами. Ці претензії були озвучені заступникам міського
голови Дмитрику О.В., Трохимець Л.М., присутнім на пленарному засіданні.
Гостро звучали нарікання сільських голів, громади яких не приєдналися, але які
продовжують фінансувати за рахунок своїх субвенцій практично всі об’єкти
спільної власності , навіть ті, які за рішеннями сесій мали б бути переданими на
баланс ОТГ, при цьому, самі маючи велику заборгованість із зарплат
працівникам своїх бюджетних установ і соціальної сфери.
Дмитрик О.В., перший заступник міського голови, висловив бачення щодо
тривалості прийняття у власність міської громади вищевказаних спортивних
об’єктів. Він наголосив, що цей процес буде продовжено після серпня місяця,
коли у громади з’являться кошти на їх утримання. З його слів, навіть після
прийняття цих закладів на баланс ОТГ, проводитиметься робота щодо їх
подальшої оптимізації та скороченню юридичних одиниць.
Трохимець Л.М., заступник міського голови., озвучила, що передана міською
радою субвенція в сумі 90 тис.грн. розрахована на виплату заробітної плати з
серпня по грудень місяці тренерському складу і працівникам, які займаються і
обслуговують дітей, проживаючих на території ОТГ, інші філії ДЮШС повинні
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утримуватися громадами, на території яких вони розміщені. Мають бути
фактичні розрахунки участі кожної громади в співфінансуванні спортивного
закладу після проведення його реструктуризації згідно з територіальним
розташуванням.
Депутати районної ради запропонували припинити обговорення і ставити
проект рішення на голосування, врахувавши всі доповнення та пропозиції.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про реорганізацію шляхом приєднання Спортивно
оздоровчого комплексу до Дитячо – юнацької спортивної школи Іллінецької
районної ради Вінницької області» прийнято ( за- 20, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 17: «Про виконання рішень районної ради»;
Інформує: Стельмащук М.С., депутат районної ради , голова постійної
комісії
районної
ради
з
питань
управління
комунальною
власністю,торговельного
і
побутового
обслуговування
населення,
комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів. Він ознайомив
присутніх із проектом рішення, необхідність в якому виникла у зв’язку з
невиконанням територіальними громадами зобов’язань щодо прийняття на
баланс та утримання об’єктів соціальної сфери, розміщених на їх територіях, що
викликало складні фінансові проблеми та конфліктні ситуації. Він закликав усіх
до розуміння та співпраці по вирішенню спірних питань на користь розвитку і
самодостатності усіх громад району.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про виконання рішень районної ради» прийнято
( за- 20, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 18: «Про порушення клопотання перед Іллінецькою міською радою
та Дашівською селищною радою щодо надання згоди на прийняття майна, яке
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради, повідомив, що
це рішення продовжує блок питань щодо передачі до власності ОТГ закладів
соціальної сфери, з урахуванням територіальної організації, яка склалася в
зв’язку з утворенням об’єднаних громад та розмежуваннями між їх бюджетами
та бюджетом району .
ВИРІШИЛИ: рішення «Про порушення клопотання перед Іллінецькою міською
радою та Дашівською селищною радою щодо надання згоди на прийняття майна,
яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району» прийнято ( за- 20, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 19: «Про структуру та штатну чисельність Централізованої
бібліотечної системи Іллінецької районної ради Вінницької області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради, який
ознайомив присутніх із проектом рішення, напрацьованим в результаті
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напруженої роботи з пошуку шляхів виходу із ситуації, яка склалася в зв’язку
з відсутністю коштів на утримання Централізованої бібліотечної системи і
відмовою Дашівської ОТГ у взятті на баланс бібліотек, розташованих на її
території.
Різносторонні консультації, дискусії та обговорення на засіданні Президії
районної ради, зустрічі і перемовини з колективом, врахування слушних
пропозицій, зауважень, бачень вирішення проблеми дали можливість деяких
напрацювань в цьому напрямку. Прийшли до спільного рішення необхідності
проведення організаційно-структурних змін в ЦБС .
Лисак А.Р., голова РДА наголосив, що необхідно детально і об’єктивно
проаналізувати по кожній бібліотеці
району
фактичну необхідність
працівників, їх навантаження і приведення штатної чисельності цих закладів у
відповідність до вимог чинного законодавства, припинивши нераціональне
використання бюджетних коштів.
Прийняття цього рішення
дасть можливість максимально зберегти і
скоординувати функціонування бібліотечної системи при
розмежуванні
бюджетної відповідальності , розподіленої між громадами і районом.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про структуру та штатну чисельність
Централізованої бібліотечної системи Іллінецької районної ради Вінницької
області» прийнято ( за- 20, не голосував-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).

Заступник голови районної ради В.Нечипоренко закриває сімнадцяту сесію
районної ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко.

