ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
ПРОТОКОЛ
22 листопада 2017 року

м. Іллінці

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

34
34
30
47

депутати
депутатів
депутатів
чол.

У роботі сесії взяли участь: голова районної державної адміністрації
А.Лисак, заступники голови РДА Любаревич В.В., Поїзд В.С., 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 21 сесії у складі 4 депутатів:
-Кобець Микола Миколайович
-Змієвець Леонід Миколайович
-Бойко Олександр Іванович
-Шевчук Сергій Миколайович

- Аграрна партія України
- партія ВО « Батьківщина»
- партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»
- партія «Громадянська позиція».

У зв’язку з відсутністю п’ятого члена лічильної комісії та наявністю в
порядку денному питання « Про обрання голови районної ради», за
пропозицією, яку підтримали всі присутні депутати, до складу лічильної
комісії одноголосно дообрали :
- Задорожну Надію Максимівну, депутата районної ради від п/п
«Громадянська позиція»;

2
Порядок денний 21 сесії затверджено присутніми депутатами одноголосно
( результати поіменного голосування додаються).
Порядок денний:
1.Про обрання голови районної ради
2.Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського
порядку на території Іллінецького району.
3. Про хід виконання заходів Стратегії розвитку територіальних громад
Іллінецького району на період до 2020 року.
4.Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання
від 23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
5.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.
6. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої
галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки.
7.Про внесення змін до «Програми забезпечення інформованості
населення Іллінецького району та розвитку електронного засобу
масової інформації комунального підприємства «Іллінецька районна
організація радіомовлення» Іллінецької районної ради на 2016-2020 роки»
8.Про внесення змін до районної програми «Перспективний розвиток
вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2016-2020 роки.
9.Про внесення змін до 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 2017 році.
10. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що
надається в оренду гр. Четвертусі Т.П., для ведення городництва, на
території Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької
області.
11.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що
перебуває в оренді гр. Петренка М.Г., для ведення фермерського
господарства, на території Росоховатської сільської ради Іллінецького
району Вінницької області.
12. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що надається у власність , шляхом викупу ТОВ
«Північ скло», для розміщення та експлуатації основних підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості, за межами населеного пункту, розташованої на

3
території Дашівської об’єднаної територіальної громади Іллінецького
району Вінницької області.
13. Про внесення змін до складу постійних комісій районної ради 7
скликання.
14.Про надання дозволу комунальному підприємству «Районний
трудовий архів» на безкоштовне прийняття документів на зберігання.
15. Про внесення змін до договору оренди комунального майна з
ПП «Проектно-кошторисна група».
16. Про надання дозволу головному лікарю Іллінецької центральної
районної лікарні Масленчуку М.М. на укладання договору оренди
комунального майна з ФОП Школьною С.Ф.
17. Про надання дозволу головному лікарю Іллінецької центральної
районної лікарні Масленчуку М.М. на укладання договору оренди
комунального майна з ФОП Білоконським В.В.
18.Про надання дозволу головному лікарю КЗ «Центр первинної
медико- санітарної допомоги» на здачу в оренду вільних приміщень,
що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста Іллінецького району.
19. Про внесення змін до договору оренди комунального майна з ФОП
Саприкіною Л.Ю.
20. Про внесення змін до договору оренди комунального майна з ФОП
Андрієнко С.М.
21. Про внесення змін до договору оренди комунального майна з ФОП
Сухомудь С.А.
22. Про внесення змін до договору оренди комунального майна з ФОП
Гусаківською В.О.
23. Про внесення змін до договору оренди комунального майна з ФОП
Сікорською М.Ю.
24. Про внесення змін до договору оренди комунального майна з ФОП
Насушною Н.І.
25. Про внесення змін до договору оренди комунального майна з ФОП
Степанкевич З.К.
26. Про внесення змін до договору оренди комунального майна з ФОП
Семком П.П.
27. Про порушення клопотання перед Іллінецькою міською радою
щодо надання згоди на прийняття у власність відповідних бюджетних
установ розташованих на її території.
28. Про надання дозволу директору КЗ «Іллінецький районний
будинок культури» на здачу в оренду вільного приміщення.
29. Про затвердження районної програми національно- патріотичного
виховання дітей та молоді Іллінецького району на 2017 – 2020 роки.
СЛУХАЛИ 1: «Про обрання голови районної ради»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради, який
повідомив присутнім, що з даного питання депутатам розданий порядок
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проведення голосування та зразок бюлетеня і запросив до висунення та
обговорення кандидатур на посаду голови районної ради.
Виступили:
Дядя А.Ф., депутат районної ради від п/п«Громадянська позиція», який
озвучив рекомендацію фракції п/п «Громадянська позиція» щодо висунення
кандидатом на посаду голови районної ради депутата районної ради, голову
постійної комісії з питань законності, захисту прав громадян, депутатської
діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції, начальника
фінансового управління РДА Тарасову Валентину Петрівну.
Він надав чітку аргументацію на користь цієї кандидатури, яка
є
високоосвіченим, відповідальним
керівником з великим досвідом
управлінсько-адміністративної і представницької роботи, про що свідчать
державні нагороди і звання, присвоєні їй за високі досягнення в роботі та
перемоги у професійних конкурсах . Вона має великий депутатський стажнайбільша кількість виборців району висловили їй свою довіру. Її цінить і
поважає
обласне керівництво. Завдяки авторитету, яким користується
Тарасова В.П. в районі та за його межами, організаторським здібностям,
професійним якостям, великій працездатності і невичерпній енергії, вона
зможе позитивно вирішувати питання і проблеми нашого регіону, підняти
його імідж і достойно представляти інтереси Іллінецької громади на різного
рівня заходах.
Дядя А.Ф. закликав депутатів до прийняття мудрого і виваженого рішення на
користь заявленого кандидата.
Школьний І.С., депутат районної ради, голова фракції п/п «Блок Петра
Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» від своєї фракції рекомендує на посаду
голови районної ради Бойка Олександра Івановича, директора
Слободищенської школи І-ІІІ ст., людину молоду, але розсудливу,
цілеспрямовану, високоосвічену, зі стажем керівної роботи.
На думку Школьного І.С., такий професіонал справи, як Тарасова В.П.
повинна виконувати свої безпосередні обов’язки фінансиста і керівника
фінансового управління в досить непростий для району період проведення
реформ децентралізації.
Слова виступаючого підтримав і голова районної державної
адміністрації Лисак А.Р., який висловив своє бачення щодо особи
претендента на голову районної ради , яке не співпадає з кандидатурою
Валентини Петрівни. На його переконання, Тарасова В.П., не може залишити
відповідальну ділянку роботи напередодні завершення бюджетного року і
прийняття нового бюджету.
Фінансове управління і надалі має злагоджено працювати під її чітким
керівництвом.
Натомість заступник голови районної ради Нечипоренко В І. висловився в
підтримку Валентини Петрівни.
Кандидатуру Тарасової В.П. підтримала і депутат районної ради
Задорожна Н.М., яка наголосила, що робота керівника ради потребує

5
ненормованого робочого дня і постійного перебування на робочому місті та
всебічного знання проблем і можливостей району. Валентина Петрівна
проживає в м.Іллінці, і їй не потрібно щоденно витрачати час на дорогу.
Вона не тільки професійний фінансист, але й компетентна в питаннях
функціонування місцевого самоврядування, завдяки щоденній співпраці з
територіальними громадами. Незважаючи на великий досвід управлінської
роботи, постійно вдосконалює і підвищує свій професійний рівень. Вона
бере активну участь у різних семінарах, тренінгах та навчанні, як в Україні,
так і за кордоном, очолює громадську організацію Україна-ПольщаНімеччина, переймає передовий досвід європейських країн у сфері розвитку
місцевого самоврядування, цікаві нововведення впроваджує в районі.
Тарасова В.П. користується довірою своїх виборців, має авторитет, повагу і
підтримку обласного керівництва.
Виступаюча закликала депутатів відкинути політичні амбіції і проголосувати
за достойну кандидатуру, яка в тандемі з головою РДА та за підтримки
депутатського корпусу зможе підвищити імідж району і покращити рівень
благополуччя іллінчан.
Тарасова В.П., кандидат на посаду голови районної ради подякувала
депутатам за активну явку на сесію та за високу довіру, виявлену їй. Вона з
великою відповідальністю поставилася до пропозиції балотуватися на цю
посаду.
В.Тарасова коротко проінформувала про свою біографію та трудовий стаж
на державній службі і керівних посадах. Наголосила, що всебічно знає і
переймається проблемами району, громад та виборців і в разі її обрання свій
досвід, уміння, знання зосередить на вирішенні завдань та реалізації планів ,
які виникають у період децентралізації. Вона висловила надію на підтримку
та взаємодію влади, усіх політичних сил і депутатського корпусу заради
підняття престижу району.
Бойко О.І., кандидат на посаду голови районної ради також
ознайомив присутніх із своєю біографією, наголосивши при цьому, що вік і
місце проживання не завадить йому, в разі обрання, плідно працювати над
консолідацією політичних сил, над підвищенням рівня проживання та
благополуччя сільського населення.
Під час обговорення обидва кандидати відповіли на ряд запитань і
зауважень, наголосивши, що в разі обрання на відповідальну посаду будуть
діяти лише в межах чинного законодавства.
Після припинення обговорення , головуючий повідомив, що в зв’язку
з висуненням кандидатури Бойка О.І на посаду голови районної ради , його,
як члена лічильної комісії, необхідно замінити через наявний конфлікт
інтересів.
Тому, за пропозицією Змієвця Л.М., яку підтримали присутні
депутати,замість Бойка О.І. в лічильну комісію обрано Гусака Ю.М. від п/п
«Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ».
Озвучено оновлений склад лічильної комісії:
- Гусак Ю.М. - п /п«Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» ;
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- Задорожна Н.М. - п/п «Громадянська позиція»;
- Змієвець Л.М. - п/п ВО « Батьківщина»;
-Кобець М.М. - Аграрна партія України;
-Шевчук Сергій Миколайович - п/п «Громадянська позиція».
Лічильній комісії запропоновано зібратися на організаційне засідання, в
зв’язку з чим об’явлено перерву в роботі сесії.
Головою лічильної комісії на організаційному засіданні більшістю
голосів обрано
Шевчука С.М., депутата районної ради від
п/п
«Громадянська позиція», секретарем - Задорожну Н.М., депутата районної
ради від партії «Громадянська позиція» ( протокол №1 засідання лічильної
комісії затверджений одноголосно, додається).
Депутати одноголосно затвердили порядок таємного голосування і виборчий
бюлетень для таємного голосування, до якого внесено дві кандидатури на
посаду голови районної ради:
- Бойко Олександр Іванович;
- Тарасова Валентина Петрівна;
На час проведення процедури таємного голосування об’явлено перерву.
Після завершення голосування голова лічильної комісії Шевчук С.М.
проінформував депутатів, що відповідно до встановлених лічильною
комісією результатів голосування, зафіксованих у протоколі № 2, жоден
кандидат не набрав необхідної кількості голосів .
-за Тарасову В.П. -15 голосів,
-за Бойка О.І. -11 голосів,
-не підтримано жодного -4 голоси.
Інформацію голови лічильної комісії про результати виборів голови
районної ради депутати взяли до відома й одноголосно затвердили протокол
№2 ( протокол №2, виборчі бюлетені, рішення додаються).
Депутати районної ради Тарасова В.П. і Бойко О.І. подякували присутнім за
активне, проведене без порушень голосування , за підтримку і виразили
надію , що цю посаду очолить достойний кандидат.
Сесійну залу залишили депутати: Кудина П.М., Мороз П.А., Попик І.В.,
Врещ В.В., Швець В.А.
СЛУХАЛИ 2: «Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони

громадського порядку на території Іллінецького району»;
Інформує: Ковтун О.М., начальник Іллінецького ВП Гайсинського ВП
ГУНП у Вінницькій області, майор міліції ( інформація додається);
По закінченні інформації виступаючий відповів на ряд запитань.
Прийнято пропозицію депутата районної ради Дяді А.Ф. про щоквартальне
інформування правоохоронними органами депутатського корпусу та щоденне

7
інформування голови районної ради про стан правопорядку в Іллінецькому
районі.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про стан законності, боротьби зі злочинністю,
охорони громадського порядку на території Іллінецького району» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Сесійну залу залишив депутат Загороднюк С.А.
СЛУХАЛИ 3 : «Про хід виконання заходів Стратегії розвитку територіальних

громад Іллінецького району на період до 2020 року»;
Інформує: Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації;
( інформація додається).
ВИРІШИЛИ: рішення «Про хід виконання заходів Стратегії розвитку
територіальних громад Іллінецького району на період до 2020 року »
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 4 : «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 під час засідання постійної комісії з питань бюджету
прозвучали пропозиції і доповнення, які рекомендовані до внесення в проект
рішення. Вони прозвучали в подальшому виступі Тарасової В.П. і
затверджені одноголосно присутніми депутатами
( повна інформація
додається до протоколу).
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 присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 5: « 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 присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 6: « 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» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 7. «Про внесення змін до «Програми забезпечення інформованості
населення Іллінецького району та розвитку електронного засобу масової
інформації комунального підприємства «Іллінецька районна організація
радіомовлення» Іллінецької районної ради на 2016-2020 роки»
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до «Програми забезпечення
інформованості населення Іллінецького району та розвитку електронного засобу
масової інформації комунального підприємства «Іллінецька районна організація
радіомовлення» Іллінецької районної ради на 2016-2020 роки» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 8. «Про внесення змін до районної програми «Перспективний
розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2016-2020 роки»
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до районної програми
«Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги
жителям Іллінецького району на 2016-2020 роки» прийнято присутніми
депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 9. «Про внесення змін до 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 2017 році»
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до 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 2017 році» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 10. «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що
надається в оренду гр. Четвертусі Т.П., для ведення городництва, на
території Дашівської селищної
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 сільськогосподарського
призначення, що надається в оренду гр. Четвертусі Т.П., для ведення
городництва, на території Дашівської селищної ради Іллінецького району
Вінницької області» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 11: «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що
перебуває в оренді гр. Петренка М.Г., для ведення фермерського
господарства, на території Росоховатської 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 сільськогосподарського
призначення, що перебуває в оренді гр. Петренка М.Г., для ведення
фермерського господарства, на території Росоховатської сільської ради
Іллінецького району Вінницької області» прийнято присутніми депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 12: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається у власність , шляхом
викупу ТОВ «Північ скло», для розміщення та експлуатації основних
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, за межами населеного пункту,
розташованої на території Дашівської об’єднаної територіальної громади
Іллінецького району Вінницької області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
При голосуванні за проект рішення депутат районної ради Гусак Ю.М.
заявив про відмову брати участь у голосуванні, у зв’язку з конфліктом
інтересів .
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається у власність ,
шляхом викупу ТОВ «Північ скло», для розміщення та експлуатації
основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за межами населеного
пункту, розташованої на території Дашівської об’єднаної територіальної
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громади Іллінецького району Вінницької області» прийнято більшістю
голосів ( за-23, не голосував-1);
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 13: « Про внесення змін до складу постійних комісій районної
ради 7 скликання»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до складу постійних комісій
районної ради 7 скликання» прийнято більшістю голосів ( за-23, утримався-1);
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 14: «Про надання дозволу комунальному підприємству
«Районний трудовий архів» на безкоштовне прийняття документів на
зберігання»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу комунальному підприємству
«Районний трудовий архів» на безкоштовне прийняття документів на
зберігання» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 15: « Про внесення змін до договору оренди комунального майна з
ПП «Проектно-кошторисна група».
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до договору оренди комунального
майна з ПП «Проектно-кошторисна група» прийнято присутніми депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 16: « Про надання дозволу головному лікарю Іллінецької
центральної районної лікарні Масленчуку М.М. на укладання договору оренди
комунального майна з ФОП Школьною С.Ф.»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу головному лікарю Іллінецької
центральної районної лікарні Масленчуку М.М. на укладання договору оренди
комунального майна з ФОП Школьною С.Ф » прийнято більшістю голосів
( за-23, утримався-1);
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 17: «Про надання дозволу головному лікарю Іллінецької
центральної районної лікарні Масленчуку М.М. на укладання договору оренди
комунального майна з ФОП Білоконським В.В.»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу головному лікарю Іллінецької
центральної районної лікарні Масленчуку М.М. на укладання договору оренди
комунального майна з ФОП Білоконським В.В.» прийнято присутніми
депутатами одноголосно;
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( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 18: «Про надання дозволу головному лікарю КЗ «Центр первинної
медико- санітарної допомоги» на здачу в оренду вільних приміщень, що є
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу головному лікарю КЗ «Центр
первинної медико- санітарної допомоги» на здачу в оренду вільних приміщень,
що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 19: « Про внесення змін до договору оренди комунального майна з
ФОП Саприкіною Л.Ю.»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до договору оренди комунального
майна з ФОП Саприкіною Л.Ю.» прийнято присутніми депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 20.: « Про внесення змін до договору оренди комунального
майна з ФОП Андрієнко С.М.»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення .: « Про внесення змін до договору оренди
комунального майна з ФОП Андрієнко С.М.» прийнято присутніми
депутатами одноголосно ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 21: « Про внесення змін до договору оренди комунального майна
з ФОП Сухомудь С.А.»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до договору оренди
комунального майна з ФОП Сухомудь С.А.» прийнято присутніми
депутатами одноголосно ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 22: «Про внесення змін до договору оренди комунального майна
з ФОП Гусаківською В.О.»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до договору оренди комунального
майна з ФОП Гусаківською В.О» прийнято присутніми депутатами
одноголосно ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 23: « Про внесення змін до договору оренди комунального
майна з ФОП Сікорською М.Ю.»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до договору оренди
комунального майна з ФОП Сікорською М.Ю.» прийнято присутніми
депутатами одноголосно ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 24: « Про внесення змін до договору оренди комунального
майна з ФОП Насушною Н.І.»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до договору оренди
комунального майна з ФОП Насушною Н.І.» прийнято присутніми
депутатами одноголосно ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 25: «Про внесення змін до договору оренди комунального майна
з ФОП Степанкевич З.К.» ;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до договору оренди комунального
майна з ФОП Степанкевич З.К.» прийнято присутніми депутатами
одноголосно ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 26 : «Про внесення змін до договору оренди комунального
майна з ФОП Семком П.П.» ;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення
змін до договору
оренди
комунального майна з ФОП Семком П.П.» прийнято присутніми депутатами
одноголосно ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 27: «Про порушення клопотання перед Іллінецькою міською
радою щодо надання згоди на прийняття у власність відповідних бюджетних
установ розташованих на її території»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради, який
повідомив присутнім, що бюджетні установи передаються об’єднаним
громадам за територіальним принципом. На даний час на території міста
функціонує ще п’ять непереданих об’єктів, які фінансуються з районного
бюджету. Щоб розпочати організаційні заходи з процедури їх передачі,
необхідно звернутися з клопотанням до Іллінецької ОТГ і отримати від неї
згоду на прийняття цих закладів у комунальну власність міської громади.
Голова РДА Лисак РДА підтвердив, що від прийняття цього рішення
залежать терміни передачі та шляхи утримання цих закладів.
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Під час короткого обговорення та дискусії депутатами пропонувалися різні
варіанти щодо подальшого фінансування закладів до завершення процесу їх
передачі.
ВИРІШИЛИ: рішення«Про порушення клопотання перед Іллінецькою
міською радою щодо надання згоди на прийняття у власність відповідних
бюджетних установ розташованих на її території»
прийнято більшістю голосів ( за-22, проти-1, утримався-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 28: «Про надання дозволу директору КЗ «Іллінецький районний
будинок культури» на здачу в оренду вільного приміщення»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу директору КЗ «Іллінецький
районний будинок культури» на здачу в оренду вільного приміщення»
прийнято більшістю голосів ( за-22, утрималися-2) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 29: « Про затвердження районної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді Іллінецького району на 2017 – 2020
роки» ;
Інформує: Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації, який
презентував програму і обґрунтував доцільність її прийняття ( програма
додається до протоколу) ;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження районної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді Іллінецького району на 2017 – 2020
роки» прийнято присутніми депутатами одноголосно ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Перед закінченням сесії голова районної державної адміністрації
Лисак А.Р. повідомив, що начальник районного сектору державної служби з
надзвичайних ситуацій В.Лемещук звернувся з проханням про виділення
20тис. грн. на придбання спеціального захисного одягу для працівників
оперативно- пожежної служби, робота яких постійно пов’язана з ліквідацією
небезпечних надзвичайних ситуацій. Він нагадав присутнім, що прийнята в
районі програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки передбачає
таке фінансування.
Одночасно і від депутата районної ради Змієвця Л.М. поступила аналогічна
пропозиція про виділення 10 тис. грн. Дашівській пожежній частині.
Начальник фінансового управління РДА Тарасова В.П. заявила, що при
наявній незабезпеченості на захищені статті видатків районного бюджету,
яка складає майже 7 млн. грн., статею 85 Бюджетного кодексу України
заборонено виділення субвенції державному бюджету.
Також після пропозиції Змієвця Л.М. начальник фінансового управління
Тарасова В.П. проінформувала присутніх депутатів про те, що Дашівському
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відділенню пожежної частини з початку року виділено 100 тис.грн. з
районного бюджету.
У результаті короткого обговорення та дискусії, депутати
проголосували за внесення
доповнень про виділення
30 тис.грн.
Іллінецькому та Дашівському підрозділам оперативно-рятувальної служби до
вже прийнятого рішення «Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради
7 скликання від 23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет на 2017 рік»
( за-23, утрималися-1) .
Заступник голови районної ради Нечипоренко В.І. закриває двадцять першу
сесію районної ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко.

