ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
ПРОТОКОЛ
07 грудня 2017 року

м. Іллінці

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

34
34
23
30

депутати
депутати
депутати
чоловік

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 22 сесії у складі 2 депутатів:
-Бойко Олександр Іванович
- партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Шевчук Сергій Миколайович
- партія «Громадянська позиція».
Порядок денний 22 сесії затверджено більшістю голосів (за-22, утримався-1).
( результати поіменного голосування додаються).
Порядок денний:
1. Про передачу бюджетної установи - Іллінецька дитяча музична школа із
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
району у комунальну власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної
громади.
2. Про передачу бюджетної установи - Тягунська загальноосвітня школа I-II
ступенів із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
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Іллінецького району у комунальну власність Іллінецької міської об’єднаної
територіальної громади.
3. Про передачу бюджетних установ – закладів охорони здоров’я із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
комунальну власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади.
4. Про вихід із складу засновників Іллінецької дитячої музичної школи
Іллінецької районної ради Вінницької області.
5. Про вихід із складу засновників Тягунської загальноосвітньої школи I-II
ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
6. Про вихід із складу засновників комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості» Іллінецької районної ради Вінницької області.
7. Про затвердження зон санітарної охорони водозабору Неменської ділянки
Іллінецького родовища (св. №№ 003-13-б, 032-13) питних підземних вод для
господарсько-питного водопостачання підприємства ТОВ «Люстдорф».
8. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що надається в оренду ТОВ «САНВІН 8», для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій – будівництва сонячної
електростанції на території Дашівської селищної ради Іллінецького району
Вінницької області.
СЛУХАЛИ 1: «Про передачу бюджетної установи - Іллінецька дитяча музична
школа із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району у комунальну власність Іллінецької міської об’єднаної
територіальної громади »;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради,
ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу бюджетної установи - Іллінецька дитяча
музична школа із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району у комунальну власність Іллінецької міської об’єднаної
територіальної громади» прийнято більшістю голосів (за-22, утримався-1). ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 2: «Про передачу бюджетної установи - Тягунська
загальноосвітня школа I-II ступенів із спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району у комунальну власність
Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу бюджетної установи - Тягунська
загальноосвітня школа I-II ступенів із спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району у комунальну власність
Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади»
прийнято більшістю голосів (за-22, утримався-1). ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 3: «Про передачу бюджетних установ – закладів охорони здоров’я
із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
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району у комунальну власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної
громади»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу бюджетних установ – закладів охорони
здоров’я із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району у комунальну власність Іллінецької міської об’єднаної
територіальної громади» прийнято більшістю голосів (за-22, утримався-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 4: «Про вихід із складу засновників Іллінецької дитячої музичної
школи Іллінецької районної ради Вінницької області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради,
ВИРІШИЛИ: рішення «Про вихід із складу засновників Іллінецької дитячої
музичної школи Іллінецької районної ради Вінницької області» прийнято
більшістю голосів (за-22, утримався-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 5: « Про вихід із складу засновників Тягунської
загальноосвітньої школи I-II ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про вихід із складу засновників Тягунської
загальноосвітньої школи I-II ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області» прийнято більшістю голосів (за-22, утримався-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 6: «Про вихід із складу засновників комунального закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості» Іллінецької районної ради Вінницької
області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про вихід із складу засновників комунального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Іллінецької районної ради
Вінницької області» прийнято більшістю голосів (за-22, утримався-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 7: «Про затвердження зон санітарної охорони водозабору
Неменської ділянки Іллінецького родовища (св. №№ 003-13-б, 032-13) питних
підземних вод для господарсько-питного водопостачання підприємства ТОВ
«Люстдорф»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження зон санітарної охорони водозабору
Неменської ділянки Іллінецького родовища (св. №№ 003-13-б, 032-13) питних
підземних вод для господарсько-питного водопостачання підприємства ТОВ
«Люстдорф» прийнято більшістю голосів (за-22, утримався-1) ;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 8: «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду ТОВ «САНВІН 8»,
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій –
будівництва сонячної електростанції на території Дашівської селищної ради
Іллінецького району Вінницької області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
Під час обговорення питання до депутатів звернувся Дашівський селищний
голова Тітаренко С.В. з проханням не підтримувати це рішення у зв’язку з
невиконанням інвесторами зобов’язань, які були обіцяні громаді.
Під час зустрічі з жителями с.Дашів представники ТОВ «САНВІН 8» обіцяли
сплачувати за оренду земельної ділянки під будівництво сонячної
електростанції не менше 8%( біля 500 тис.грн.) від вартості земельної
ділянки. Але в договорі оренди орендна ставка була зменшена до 3%, що
становить 180 тис.грн.
Тітаренко С.В. наголосив, що підприємці ще не отримали погодження від
селищної ради. В разі невиконання ними своїх зобов’язань, жителі громади
заблокують доступ до земельної ділянки і не дозволять розпочати будівельні
роботи.
Цей аргумент вагомо вплинув на присутніх представників компанії і після
напружених перемовин вони погодилися на укладання додаткової угоди по
збільшенню ставки орендної плати до 8% .
Керівники району і присутні депутати активно підтримали селищного
голову і в результаті конструктивних обговорень дійшли згоди: вказати в
проекті рішення пропозицію, озвучену головою РДА Лисаком А.Р. щодо
рекомендації Вінницькій обласній державній адміністрації при укладанні
договору оренди земельної ділянки, що надається ТОВ «САНВІН 8», внести
зміни до розпорядження голови ОДА, підвищивши орендну плату за
користування земельною ділянкою до восьми відсотків від нормативної
грошової оцінки. За цю пропозицію проголосували більшість депутатів
( за-22, утримався-1).
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду ТОВ
«САНВІН 8», для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій – будівництва сонячної електростанції на території Дашівської
селищної ради Іллінецького району Вінницької області» із доповненням
прийнято більшістю голосів (за-22, утримався-1).
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Після завершення розгляду питань порядку денного сесії, депутат районної
ради, голова фракції п/п «Громадянська позиція» Дядя А.Ф. пояснив
присутнім чому під час голосування він не підтримав жодного проекту
рішень. Він вкотре порушив питання необхідності проведення найближчим
часом виборів голови районної ради, а також повідомив про те, що один із
кандидатів, який брав участь у попередніх виборах, зазнає виробничих
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утисків, у зв’язку з чим страждає очолюваний ним колектив. Мова йде про
керівника фінансового управління, до якого надійшов лист від голови
райдержадміністрації Лисака А.Р. з рекомендацією проведення значного
скорочення штатної чисельності працівників управління.
Спростовуючи звинувачення щодо упередженого ставлення до своєї
підлеглої, голова РДА Лисак А.Р. повідомив, що Тарасовій В.П. дійсно
направлена рекомендація щодо приведення
штатів, очолюваного нею
управління, у відповідність до об’ємів фінансових операцій. Адже у зв’язку
із децентралізацією і утворенням фінансових органів в об’єднаних громадах,
навантаження на районне фінансове управління зменшилося. На цей час воно
обслуговує лише 22 відсотки районного бюджету, а кількість працівників
залишилася на рівні 14 чоловік. Тому й рекомендоване скорочення штатної
чисельності працюючих. Необхідно зважити й на те, що інші підрозділи
адміністрації потребують працівників, і вивільнені особи при бажанні без
роботи не залишаться.
У свою чергу начальник фінансового управління РДА Тарасова
В.П. зачитала отриманий лист і наголосила, що зі всіх
структурних
підрозділів РДА лише фінуправлінню рекомендовано провести скорочення
апарату. Вона озвучила цифри, які чітко свідчать, що навантаження на
очолюване нею управління не зменшилося, незважаючи на об’єднання
громад і створення в них своїх фінансових органів, а навпаки зросло
порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 3,85%. Воно обслуговує 16
районних установ, 10 сільських рад та співпрацює з двома об’єднаними
громадами району щодо передачі субвенцій. Заробітну плату колектив
отримує згідно з затвердженим на 2017 рік кошторисом на 14 штатних посад,
з державного, а не з районного бюджету. Враховуючи те, що держбюджет на
2018 рік ще не прийнятий і лімітних довідок про бюджетні асигнування та
рекомендацій
з області щодо зміни штатного розпису по структурних
підрозділах РДА поки що немає, а натомість навпаки є прогнози щодо
збільшення на наступний рік
фінансування райдержадміністрацій, то
проведення скорочення штатної чисельності вона вважає передчасним і
недоцільним.
Перед завершенням сесії голова районної державної адміністрації
А.Лисак та заступник голови районної ради В.Нечипоренко привітали
присутніх з Днем місцевого самоврядування, подякували депутатському
корпусу за конструктивну співпрацю, спрямовану на розвиток району та
забезпечення належного рівня життя краян.
Заступник голови районної ради Нечипоренко В.І. закриває двадцять
другу сесію районної ради 7 скликання.

Звучить Гімн України.
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко.

