ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
18 жовтня 2017 року

м. Іллінці

Двадцята сесія сьомого скликання
Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Зареєструвалося:
Присутніх запрошених :

34
34
19
25

депутати
чол.
депутатів
чол.

У роботі сесії взяли участь: перший заступник голови РДА Любаревич
В.В., керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники
правоохоронних органів, 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 здійснюють працівники виконавчого апарату
районної ради.
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і
працює на 20 сесії у складі 2 депутатів:
- Бойко О.І.
- партія «Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ»;
- Змієвець Л. М. - районна організація п\п «ВО «БАТЬКІВЩИНА».
Головуючий коротко проінформував про роботу в міжсесійний період з 15.09.
по 18.10.2017 року. За цей період :
-проведено 4 засідання постійних комісій, на яких розглянуто 19 питань.
-проведено засідання президії районної ради.
Я особисто взяв участь у таких заходах:
- 21 вересня – в тематичному семінарі з питань активізації громади та тренінгів
з написання грантових проектів;
- 3 жовтня – в конференції «Правові, екологічні, економічні аспекти управління
відходами: італійський та український досвід»;
- 10 жовтня – в науково-практичному семінарі з питань впровадження новацій в
житлово-комунальному господарстві.
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Ці заходи були проведені в м. Вінниці. Окрім цього, брав участь в усіх
заходах, які проходили в районі та місті.
Інформацію заступника голови районної ради депутати взяли до відома.
Перед затвердженням порядку денного сесії заступник голови районної
ради Нечипоренко В.І. повідомив, що в ході підготовки пленарного засідання,
від керівника сектору культури і туризму РДА І.Гончарук та директора КЗ
« Іллінецький районний будинок культури» І. Краснянської надійшли листи
щодо внесення змін до Комплексної програми розвитку культури і
духовного відродження Іллінецького району на 2016- 2020 роки щодо
виділення 55,791 тис.грн. на придбання та установку електрокотлів в
районному будинку культури. Це питання пропонується додатково внести на
розгляд сесії з одночасними аналогічними змінами в проекті бюджетного
рішення.
Також відповідно до рекомендації постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва щодо
виділення відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації коштів в
сумі 26,014 тис. грн., для проведення розрахунків за виконання ремонтних
робіт ПП «Будсервіс-Явір»( В.Ящук), згідно з наданими кошторисними
документами, виникла потреба у внесенні додаткових змін по цих коштах до
проекту рішення « Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7
скликання від 23.12.2016 року « Про районний бюджет».
Начальник фінансового управління РДА, депутат районної ради
Тарасова В.П. доповнила, що в зв’язку із програмно-цільовим методом
фінансування, необхідно внести зміни паралельно і до
Комплексної
програми розвитку освітньої галузі, зазначивши в ній ці видатки.
Депутати одноголосно підтримали внесені доповнення.
Порядок денний 20 сесії із доповненнями затверджено присутніми
депутатами одноголосно ( результати поіменного голосування додаються).
Порядок денний:
1.Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки ( з доповненням про виділення 26
тис.14 грн. п/п В.Ящуку).
2.Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016
року № 227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
3.Про припинення дії контракту з директором комунального закладу
«Спортивно – оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради Сидоренком
А.П.
4.Про затвердження передавального акта комунального закладу «Спортивно –
оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради.
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5.Про вихід із складу засновників Дитячо-юнацької спортивної школи
Іллінецької районної ради Вінницької області.
6.Про передачу цілісного майнового комплексу комунального закладу «Центр
дитячої та юнацької творчості» Іллінецької районної ради Вінницької області у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади.
7.Про дострокове розірвання договору оренди майна з Державною установою
«Вінницька обласна фіто-санітарна лабораторія».
8.Про надання дозволу Іллінецькій центральній районній лікарні на списання
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району.
9.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Кудінова Р.Г., для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Леухівськогої
сільської ради Іллінецького району Вінницької області.
10.Про внесення змін до складу президії районної ради.
11.Про внесення змін до складу постійних комісій районної ради.
12.Про надання частини щорічної основної відпустки заступнику голови
районної ради Нечипоренку В.І.
13. Про звернення депутатів Іллінецької районної ради до Міністерства фінансів
України, Прем’єр – Міністра України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради
Парубія А.В., в. о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун, народного
депутата України Демчака Р.Є.
14.Про передачу бібліотек філій, що входять до Централізованої бібліотечної
системи Іллінецької районної ради Вінницької області, до комунальної
власності Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади.
15.Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури і
духовного відродження Іллінецького району на 2016-2020 роки.
СЛУХАЛИ 1: «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки» з доповненням
прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 2 : «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,
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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 в доповненнях і
врахуванні нових 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 інформації виступаючої, при обговоренні проекту рішення в
частині внесення доповнень щодо виділення коштів на заробітну плату
працівникам КЗ « Районний будинок культури», від депутатів надійшло
запитання, чому профільна комісія не надала рекомендації з цієї пропозиції і
як в подальшому має вирішуватися проблема
утримання закладу.
Заступник голови районної ради Нечипоренко В.І. повідомив, що на
засіданні бюджетної комісії депутати не дійшли згоди з цього питання, в
зв’язку із тим, що вони вважають за необхідне збільшити частку міської
ОТГ в субвенції до районного бюджету на фінансування будинку культури,
так як проведення ним різнопланових культурних заходів масово охоплює
міське населення. Що ж до його подальшого утримання, як і п’яти інших
об’єктів, які до 01.01.2018 року
залишаються у спільній власності
територіальних громад району, то це питання планується в найближчі
терміни розглянути на розширеному засіданні постійної комісії районної ради
з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та
підприємництва, де
спільно із керівниками цих закладів будуть
обговорюватися питання їх функціонування та джерела фінансування.
Головуючий також наголосив на необхідності виділення КЗ « Районний
будинок культури» коштів на придбання та встановлення електрокотлів для
створення нормальних умов роботи закладу в зимовий період.
Після коротких дискусій депутати підтримали всі доповнення до
проекту рішення.
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» із
доповненнями прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 3: «Про припинення дії контракту з директором комунального
закладу «Спортивно – оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради
Сидоренком А.П.»
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про припинення дії контракту з директором
комунального закладу «Спортивно – оздоровчий комплекс» Іллінецької
районної ради Сидоренком А.П.» прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 4: «Про затвердження передавального акта комунального закладу
«Спортивно – оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради»;
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Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ:рішення «Про затвердження передавального акта комунального
закладу «Спортивно – оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради»
прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 5: «Про вихід із складу засновників Дитячо-юнацької спортивної
школи Іллінецької районної ради Вінницької області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про вихід із складу засновників Дитячо-юнацької
спортивної школи Іллінецької районної ради Вінницької області» прийнято
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 6: «Про передачу цілісного майнового комплексу комунального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Іллінецької районної ради
Вінницької області у власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної
громади»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу цілісного майнового комплексу
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Іллінецької
районної ради Вінницької області у власність Іллінецької міської об’єднаної
територіальної громади» прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 7: «Про дострокове розірвання договору оренди майна з
Державною установою «Вінницька обласна фіто-санітарна лабораторія».
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про дострокове розірвання договору оренди майна з
Державною установою «Вінницька обласна фіто-санітарна лабораторія»
прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного 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: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу Іллінецькій центральній
районній лікарні на списання майна, що є спільною власністю територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району» прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 9: «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Кудінова Р.Г.,
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для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на території
Леухівськогої сільської ради Іллінецького району Вінницької області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді гр.
Кудінова Р.Г., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
на території Леухівськогої сільської ради Іллінецького району Вінницької
області» прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 10: «Про внесення змін до складу президії районної ради»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до складу президії районної ради»
прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 11: « Про внесення змін до складу постійних комісій районної
ради»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради, який
повідомив, що у зв’язку із складанням повноважень голови районної ради
Загороднюком С.А., він має працювати в одній із депутатських постійних
комісій. Враховуючи, що за професією він освітянин і за його попередньою
згодою , профільна комісія рекомендувала включити Загороднюка С.А. до
складу постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти,
культури, фізичної культури, спорту, туризму, соціального захисту
населення, зайнятості та роботи з ветеранами, що й підтвердила голова
постійної комісії з питань законності, захисту прав громадян, депутатської
діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції Тарасова В.П.
При обговоренні цього питання депутат районної ради Школьний І.С.
запропонував включити Загороднюка С.А. до постійної комісії з питань
бюджету замість депутата Сенчука М.О., який останнім часом не відвідує
засідання цієї комісії і не бере участі в її роботі , але ця пропозиція не була
підтримана присутніми депутатами.
Присутні депутати висловлювали багато критичних зауважень щодо
роботи бюджетної комісії, пропонували переглянути її нинішній склад та
обрати більш відповідальних і компетентних членів. Прозвучали докори і
щодо відвідування засідань усіх постійних комісій і сесій районної ради та
пасивної депутатської роботи деяких обранців і пропонувалося розглянути
їх дисципліну на засіданні профільної комісії та оприлюднити їх прізвища в
засобах масової інформації.
У ході обговорення питання між депутатами виникли дискусії і
прозвучали різні думки щодо роботи Загороднюка С.А. в тій чи іншій
депутатській комісії, але до згоди не дійшли і при голосуванні за основу,
проект рішення не був прийнятий ( за -16, утрималися- 2, проти-1).
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Пропозицію щодо перенесення цього питання на наступне пленарне
засідання і обговорення його за присутності Загороднюка С.А. також не
підтримано ( за-16, утрималися-3).
За результатами поіменного голосування за проект рішення в цілому ,
рішення «Про внесення змін до складу постійних комісій районної ради» не
набрало необхідної кількості голосів ( за-11, проти-2, утрималися-6) і не було
прийняте. Результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ 12: «Про надання частини щорічної основної відпустки заступнику
голови районної ради Нечипоренку В.І.»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради, який
звернувся до депутатів з проханням про надання йому короткотермінової
відпустки і одночасно повідомив про конфлікт інтересів та відмову в
голосуванні за це питання
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання частини щорічної основної відпустки
заступнику голови районної ради Нечипоренку В.І.» прийнято більшістю
голосів (за18, не голосував-1);
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 13: «Про звернення депутатів Іллінецької районної ради до
Міністерства фінансів України, Прем’єр – Міністра України Гройсмана В.Б.,
Голови Верховної Ради Парубія А.В., в. о. міністра охорони здоров’я України
Уляни Супрун, народного депутата України Демчака Р.Є.»
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради, зачитав
депутатське звернення, необхідність в якому виникла у зв’язку з важкою
ситуацією з незабезпеченістю коштами медицини району.
У ході обговорення депутати надавали різні пропозиції щодо тексту
звернення та розширення переліку адресатів, але всі висловлювалися на
підтримку такого звернення, навіть попри повідомлення депутата районної ради
Школьного І.С., довіреної особи народного депутата Р.Демчака, що з
вирішення цієї проблеми вже ведеться конкретна робота. За його словами,
листи з фактичною потребою в коштах розіслані основним розпорядникам
коштів. Питання додаткового виділення медичної субвенції знаходиться на
постійному контролі в бюджетному комітеті Верховної Ради та в профільних
міністерствах Уряду країни. Школьний І.С. озвучив фактичні цифри субвенції,
які погоджені для виділення на утримання медичної та освітянської галузей
району та ОТГ до кінця року, а також заплановане державне фінансування на
2018 рік.
Масленчук М.М., головний лікар Іллінецької ЦРЛ, висловив сумніви щодо
правильності поданих розрахунків і врахування всіх факторів прогнозованої
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потреби в коштах при розподілі між медичними закладами району та
медзакладами, які функціонують на території ОТГ. Він коротко ознайомив
присутніх з механізмом розрахунків потреби на фінансування первинної та
вторинної ланки медицини в наступному році.
Тарасова В.П., начальник фінансового управління РДА, депутат
районної ради, голова постійної комісії районної ради з питань
законності, прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту
та європейської інтеграції наголосила керівникам про те, що потреба в
коштах на 2018 рік має бути реальною, цифри уточненими і відповідати
фактичним розрахункам згідно з проектом бюджету, в іншому випадку вони
не будуть затверджені.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про звернення депутатів Іллінецької районної ради до
Міністерства фінансів України, Прем’єр – Міністра України Гройсмана В.Б.,
Голови Верховної Ради Парубія А.В., в. о. міністра охорони здоров’я України
Уляни Супрун, народного депутата України Демчака Р.Є.» з пропозиціями і
доповненнями прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 14: «Про передачу бібліотек філій, що входять до Централізованої
бібліотечної системи Іллінецької районної ради Вінницької області, до
комунальної власності Дашівської селищної об’єднаної територіальної
громади»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради,
ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу бібліотек філій, що входять до
Централізованої бібліотечної системи Іллінецької районної ради Вінницької
області, до комунальної власності Дашівської селищної об’єднаної
територіальної громади» прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 15: «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
культури і духовного відродження Іллінецького району на 2016-2020 роки»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради,
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Комплексної програми
розвитку культури і духовного відродження Іллінецького району на 20162020 роки прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Заступник голови районної ради Нечипоренко В.І. закриває двадцяту сесію
районної ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко.
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