ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
21 березня 2018 року

м. Іллінці

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

34
34
22
40

депутати
чол.
депутати
чол.

У роботі сесії взяли участь: голова районної державної адміністрації
А.Лисак, заступник голови районної державної адміністрації 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 26 сесії у складі 3 депутатів:
-Бойко Олександр Іванович
- партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Змієвець Леонід Миколайович
- партія ВО « Батьківщина»;
-Шевчук Сергій Миколайович
- партія «Громадянська позиція».
При затвердженні порядку денного сесії голова районної державної
адміністрації Лисак А.Р., повідомив, що на засіданні постійної комісії
районної ради з питань
фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку району та підприємництва від 16.03.2018р. рекомендовано виділити
з районного бюджету на потреби Дашівської пожежної частини 150 тис. грн.,
а відповідно до програмно-цільового методу, необхідно внести на цю суму
й зміни до Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених
пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів
оперативно-рятувальної служби в Іллінецькому районі на 2016-2020 роки,
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змінивши суму фінансування Дашівської пожежної частини в 2018 році з
120 тис. грн. на 150 тис.грн. Тому це питання потребує розгляду на сесії з
внесенням його до порядку денного.
Дашівський селищний голова Тітаренко С.В. обгрунтував такі зміни
проведеними розрахунками щодо фактичної дольової участі в фінансуванні
Дашівської пожежної частини сільськими радами, які не увійшли до
Дашівської ОТГ і які обслуговує ця установа.
Присутні депутати одноголосно внесли це питання до порядку денного
сесії
Порядок денний 26 сесії із змінами та доповненнями затверджено
присутніми депутатами одноголосно ;
( результати поіменного голосування додаються).
Порядок денний:
1.Про звіт голови районної державної адміністрації щодо здійснення
райдержадміністрацією делегованих повноважень відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Про використання коштів районного бюджету, які були виділені на
виконання «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».
3. Про використання коштів районного бюджету, які були виділені на
виконання «Районної програми забезпечення виконання Іллінецькою
районною державною адміністрацією делегованих повноважень у 2017
році».
4. Про внесення змін до Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших
верств населення Іллінецького району, які потребують соціального
захисту, на 2018-2020 роки.
5. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
6. Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна
відповідальність влади та громад».
7. Про внесення змін до Програми поліпшення техногенної та пожежної
безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби в Іллінецькому
районі на 2016-2020 роки
8. Про внесення змін до рішення 23 сесії районної ради 7 скликання від
22.12.2017 року № 455 «Про районний бюджет на 2018 рік».
9. Про затвердження проекту Іллінецької районної ради «Облаштування
вбиралень для людей з обмеженими фізичними можливостями» для участі в
обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад.
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10. Про затвердження проекту Іллінецької районної ради «Іллінецька
астроблема» для участі в обласному конкурсі проектів розвитку
територіальних громад.
11. Про погодження штатного розпису КЗ «Іллінецький районний будинок
культури»
12. Про надання дозволу директору КЗ «Територіальний центр соціального
обслуговування Іллінецької районної ради» на здачу в оренду вільних
приміщень, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району.
13. Про надання дозволу головному лікарю КЗ «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради на укладання договору
оренди комунального майна з ФОП Шимиком В.С.
14. Про реорганізацію комунального закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради шляхом перетворення у
комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради.
15. Про продовження терміну дії контракту з директором КП «Іллінецьке
архітектурно-будівельне бюро» Іллінецької районної ради Кучківською
Н.Є.
16. Про продовження терміну дії контракту з директором КЗ «Іллінецький
краєзнавчий музей» Іллінецької районної ради» Настич В.В.
17. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду вільного
приміщення, що розташоване в будівлі за адресою: м.Іллінці, вул.Соборна,
22, ПП «Агропроменерго».
18. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду частини
приміщення, що розташоване в будівлі за адресою: м.Іллінці, вул.Соборна,
22, Іллінецькому відділенню ПАТ КБ «Притватбанк».
19. Про внесення змін до рішення 23 сесії районної ради 7 скликання від
22.12.2017 року № 456 «Про затвердження плану роботи районної ради
7 скликання на 2018 рік».
20. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки водного фонду, що перебуває в оренді гр. Сандула
Ю.А., для рибогосподарських потреб, розташованої за межами населеного
пункту на території Василівської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області.
21. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що надається в
оренду гр. Гендзюровській С.О., для ведення городництва, на території
Іллінецької міської територіальної громади (Жаданівська сільська рада)
Іллінецького району Вінницької області.
22. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що надається в
оренду гр. Гендзюровській С.А., для ведення городництва, на території
Іллінецької міської територіальної громади (Жаданівська сільська рада)
Іллінецького району Вінницької області.
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23. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що надається в
оренду гр. Гендзюровському В.П., для ведення городництва, на території
Іллінецької міської територіальної громади (Жаданівська сільська рада)
Іллінецького району Вінницької області.
24. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що надається в
оренду гр. Коваленко О.О., для ведення городництва, на території
Іллінецької міської територіальної громади (Жаданівська сільська рада)
Іллінецького району Вінницької області.
25. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що надається в
оренду гр. Коваленку О.І., для ведення городництва, на території
Іллінецької міської територіальної громади (Жаданівська сільська рада)
Іллінецького району Вінницької області.
26. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що надається в
оренду гр. Стецюку В.А., для ведення городництва, на території
Іллінецької міської територіальної громади (Жаданівська сільська рада)
Іллінецького району Вінницької області.
27. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що надається в
оренду гр. Насєко Т.Л., для ведення городництва, на території Іллінецької
міської територіальної громади (Жаданівська сільська рада) Іллінецького
району Вінницької області.
28. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що надається в
оренду гр. Кравцеву О.М., для ведення городництва, на території
Іллінецької міської територіальної громади (Жаданівська сільська рада)
Іллінецького району Вінницької області.
29. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що надається в
оренду гр. Кравцевій Л.С., для ведення городництва, на території
Іллінецької міської територіальної громади (Жаданівська сільська рада)
Іллінецького району Вінницької області.
СЛУХАЛИ 1: «Про звіт голови районної державної адміністрації щодо
здійснення райдержадміністрацією делегованих повноважень відповідно до
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Інформує: Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації
(інформація додається);
Під час виступу сесійну залу залишив депутат районної ради Загороднюк
С.А. і не брав участі в голосуванні.
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ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт голови районної державної адміністрації
щодо здійснення райдержадміністрацією делегованих
повноважень
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 2: « Про використання коштів районного бюджету, які були
виділені на виконання «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: Буждиган І.П., завідувач сектору культури і туризму
райдержадміністрації (інформація додається)
ВИРІШИЛИ: рішення « Про використання коштів районного бюджету, які
були виділені на виконання «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).
СЛУХАЛИ 3: « Про використання коштів районного бюджету, які були
виділені на виконання
«Районної програми забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною адміністрацією делегованих повноважень
у 2017 році».
Інформує: Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації
(інформація додається);
ВИРІШИЛИ: рішення « Про використання коштів районного бюджету, які
були виділені на виконання «Районної програми забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною адміністрацією делегованих повноважень
у 2017 році» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
До сесійної зали повернувся депутат районної ради Загороднюк С.А, який
узяв участь в подальшому голосуванні.
СЛУХАЛИ 4: « Про внесення змін до Районної комплексної цільової
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а
також інших верств населення
Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2018-2020 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
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також інших верств населення
Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2018-2020 роки» прийнято присутніми депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 5: «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 6: «Про внесення змін до Комплексної
оборонноправоохоронної програми Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна
Іллінеччина – взаємна відповідальність влади та громад»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Комплексної оборонноправоохоронної програми Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна
Іллінеччина – взаємна відповідальність влади та громад» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 7.: «Про внесення змін до Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності,
розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби в
Іллінецькому районі на 2016-2020 роки»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Програми поліпшення
техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм
власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної
служби в Іллінецькому районі на 2016-2020 роки» прийнято присутніми
депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 8 : «Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7
скликання від 23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
Інформує: Криворот Н.Г. – заступник начальника-начальник
бюджетного відділу фінансового управління РДА;
Вона надала інформацію щодо проекту рішення, розданого депутатам.
Шановна президіє, депутати та запрошені!
Вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до
районного бюджету на 2018 рік, що підготовлений відповідно до статей 78,
101 Бюджетного кодексу України, клопотань головних розпорядників
бюджетних коштів, схвалений розпорядженням голови райдержадміністрації
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від 05 березня 2018 року №37 та розглянутий депутатами на постійній комісії
районної радит з питань бюджету.
Даний проект вам роздано, але я коротко зверну вашу увагу на
основному, а саме:
за рахунок субвенції, переданої Китайгородською сільською радою,
збільшуються доходи та видатки районного бюджету відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
для фінансування поточних видатків
Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ст. - 3 500 гривень;
за рахунок субвенції, переданої Іллінецькою міською радою,
збільшуються
доходи та видатки районного бюджету Іллінецькій
центральній лікарні на проведення медичних оглядів працівників управління
освіти Іллінецької міської ради – 80 000 гривень;
за рахунок залишку коштів загального фонду, що склався станом на 1
січня 2018 року, збільшуються видатки загального фонду районного
бюджету:
- відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації на заробітну
плату з нарахуваннями не педагогічним працівникам – 603 430 гривень,
працівникам навчально - виробничого комбінату – 108 694 гривні, оплату
електроенергії – 110 054 гривні;
- комунальному закладу «Іллінецький районний будинок культури» на
заробітну плату з нарахуваннями – 75 822 гривні, оплату водопостачання 102 гривні, електроенергії – 12 000 гривень;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації для централізованої
бухгалтерії на придбання електронних ключів до програми «МЕDOK» та
оплату послуг зв’язку – 1 210 гривень, музею на оплату природного газу –
3 000 гривень;
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» на придбання системи подання електронної звітності - 3000
гривень;
- Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді на придбання захищених носіїв ключової інформації – 1 500 гривень;
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» на оплату послуг зв’язку та програмне забезпечення – 18 140
гривень.
Доповнюючи виступ, заступник голови районної ради Нечипоренко
В.І. озвучив додаткові пропозиції, які постійна комісія з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
рекомендує внести на розгляд сесії, а саме :
виділити кошти:
- КП «Іллінецька районна організація радіомовлення»- в сумі 5 941,00 грн. на
виплату заробітної плати з нарахуваннями за березень місяць.
- Іллінецькій ЦРЛ- в сумі 28 000,00 грн. на забезпечення проведення
медичного огляду громадян, що не увійшли в об’єднані громади для
визначення ступеня придатності до проходження військової служби, в сумі
113 383,00 грн. - на погашення боргу за спожиту електроенергію.
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- Іллінецькій ЦРЛ - в сумі 237 959,00 грн. для лікування хворих на цукровий
та нецукровий діабет за рахунок залишку невикористаної медичної субвенції.
- Іллінецькій районній раді провести перерозподіл коштів на суму- 12 880,00
для сплати виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дій
- Іллінецькому відділенню Немирівської ОДПІ - в сумі 30000 грн. на
виконання Комплексної програми мобілізації зусиль органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, районного відділення державної податкової
інспекції, інших районних служб по забезпеченню надходжень до бюджетів
усіх рівнів на 2017-2021 роки.
- Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації провести
перерозподіл видатків по загальному фонду на 2018 рік для погашення
заборгованості із заробітної плати техперсоналу загальноосвітніх шкіл та
оплати електроенергії.
- Дашівській селищній раді- в сумі 150 000,00 грн. на фінансування місцевої
пожежної частини №7, фінансування проводити при наявності коштів в
районному бюджеті.
2. Зарахувати субвенцію до районного бюджету, передану сільськими
радами:
- Китайгородською - в сумі 8 000,00 грн.;
- Росоховатською- в сумі 32 677,00 грн.;
- Бабинською- в сумі 40 000,00 грн.;
- Городоцькою -в сумі 82 156,00 грн.;
- Криштопівською -в сумі 55 643,00 грн.;
- Іллінецькою- в сумі 162 000,00 грн.
Внесені доповнення депутати підтримали одноголосно.
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 9: «Про затвердження проекту Іллінецької районної ради
«Облаштування вбиралень для людей з обмеженими фізичними
можливостями» для участі в обласному конкурсі проектів розвитку
територіальних громад»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради ;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження проекту Іллінецької районної ради
«Облаштування вбиралень для людей з обмеженими фізичними
можливостями» для участі в обласному конкурсі проектів розвитку
територіальних громад» прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 10: «Про затвердження проекту Іллінецької районної ради
«Іллінецька астроблема» для участі в обласному конкурсі проектів розвитку
територіальних громад»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради ;
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ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження проекту Іллінецької районної ради
«Іллінецька астроблема» для участі в обласному конкурсі проектів розвитку
територіальних громад» прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 11: « Про погодження штатного розпису КЗ «Іллінецький
районний будинок культури»;
Інформує: Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації.
Він повідомив, що необхідність прийняття цього рішення викликана вкрай
важкою ситуацією, яка виникла в комунальному закладі «Районний будинок
культури» і пов’язана із великою незабезпеченістю коштами. Фінансування
із районного бюджету на утримання цього закладу передбачене лише на
півроку.
До міської ОТГ було надіслано звернення про прийняття будинку
культури до комунальної власності міської ОТГ, але міська рада поки що не
надала згоди. Не надійшло від неї і в повному обсязі субвенції на утримання
будинку культури, передбаченої в районному бюджеті, згідно з дольовою
участю громад. Ці фактори спонукали до радикальних дій щодо перегляду
штатної чисельності і приведення її у відповідність до фактичного
навантаження на працюючих та функціонування гуртків у теперішньому їх
складі .
Детальний аналіз фінансового стану закладу, режиму роботи, штатної
чисельності, фактичного навантаження на працівників, співвідношення
потреби до фактичної кількості працюючих дав можливість зробити
висновок щодо доцільності проведення скорочення, як самих колективів, так і
їх чисельного складу.
Лисак А.Р. наголосив, що перш ніж вносити це питання на розгляд
сесії, воно ретельно вивчалося. Відбувалися неодноразові зустрічі з
працівниками та керівником закладу, проходили досить важкі перемовини
та консультації щодо винайдення шляхів спільного вирішення цієї проблеми
із міським головою та депутатським корпусом міської громади. У результаті
компромісів і узгоджень було досягнуто спільної домовленості щодо
збереження професійних колективів, які складаються із працівників
районного будинку культури. Він зачитав перелік цих колективів.
Голова райдержадміністрації запевнив присутніх, що перемовини із міською
радою щодо передачі у її власність районного будинку культури та про
надання нею субвенції в повному обсязі на утримання цього закладу будуть
продовжуватися. Якщо це питання не вирішиться позитивно то керівництво
змушене буде знову повернутися до подальшого проведення оптимізації
штатів.
Під час обговорення цього питання виникли дискусії щодо
доцільності скорочення чи утримання в діючому складі працівників та
колективів районного комунального закладу.
Фракція політичної сили ВО « Батьківщина» на чолі із депутатом районної
ради Змієвцем Л.М., відстоювали свою точку зору, наполягаючи на
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збереженні штатної чисельності працівників культури району, зауваживши
присутнім, що чималі кошти із районного бюджету виділяються на інші цілі,
зокрема на програму делегованих повноважень районній державній
адміністрації, яка на їх думку, достатньо фінансуються із державного
бюджету.
Депутати районної ради Мороз П.А., та Бойко О.І., та їх однопартійці від
п/п. «Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» закликали присутніх
підтримати це рішення тому що районний будинок культури фактично
проводить культмасові заходи лише для жителів міста, а в сільських
громадах працюють свої клуби. Та незважаючи на це, міська рада не надає
належного фінансування, і цей заклад утримується за рахунок субвенцій,
переданих до районного бюджету сільськими радами, які не увійшли до ОТГ
району. Самі ж громади до серпня місяця фактично не мають
належного наповнення бюджетів. Їм не вистачає коштів на зарплату
працівникам шкіл, дитсадків, медичних установ, бібліотек. Адже податки до
сільських бюджетів від сільгоспвиробників повністю надходять лише після
збору урожаю.
При першій спробі голосування це питання не набрало необхідної
кількості голосів ( «за-16», «проти-2», «утрималися-4»);
( результати поіменного голосування додаються);
Але на переконливі аргументи голови районної державної адміністрації
Лисака А.Д. щодо відсутності на даний момент інших альтернативних
шляхів вирішення цієї проблеми, депутати при повторному переголосуванні
підтримали запропонований проект рішення.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про погодження штатного розпису КЗ «Іллінецький
районний будинок культури» прийнято (« за-20», « проти-1», «утримався-1»);
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 12: « Про надання дозволу директору КЗ «Територіальний центр
соціального обслуговування Іллінецької районної ради» 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 директору КЗ
«Територіальний центр соціального обслуговування Іллінецької районної
ради» 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 13: «Про надання дозволу головному лікарю КЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради на
укладання договору оренди комунального майна з ФОП Шимиком В.С.»
Інформує: : Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради ;
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ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу головному лікарю КЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради на
укладання договору оренди комунального майна з ФОП Шимиком В.С.»
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 14: « Про реорганізацію комунального закладу «Центр первинної
медико - санітарної допомоги» Іллінецької районної ради шляхом
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної
медико- санітарної допомоги» Іллінецької районної ради»;
Інформує: Атаманюк О.Є., головний лікар комунального закладу ЦПМСД.
Він повідомив депутатам, що за умовами проведення медичної
реформи, автономізація закладів первинної ланки медицини є основним її
завданням на перше півріччя 2018 року. Перетворення медзакладів з
бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства дасть
можливість укласти договори з Національною службою здоров’я України та
отримувати пряме фінансування за надані послуги з Державного бюджету .
Без прийняття цього рішення КЗ «ЦПМСД» не зможе в подальшому
функціонувати.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про реорганізацію комунального закладу «Центр
первинної медико - санітарної допомоги» Іллінецької районної ради шляхом
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної
медико- санітарної допомоги» Іллінецької районної ради» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Сесійну залу залишив депутат районної ради Правороцький Ф.С.
СЛУХАЛИ 15: «Про продовження терміну дії контракту з директором КП
«Іллінецьке архітектурно-будівельне бюро» Іллінецької районної ради
Кучківською Н.Є.»;
Інформує: : Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради ;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про продовження терміну дії контракту з
директором КП «Іллінецьке архітектурно-будівельне бюро» Іллінецької
районної ради Кучківською Н.Є.» прийнято присутніми депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 16: « Про продовження терміну дії контракту з директором КЗ
«Іллінецький краєзнавчий музей» Іллінецької районної ради Настич В.В.
Інформує: : Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради ;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про продовження терміну дії контракту з
директором КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей» Іллінецької районної ради
Настич В.В. прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 17: «Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду
вільного приміщення, що розташоване в будівлі за адресою: м.Іллінці,
вул.Соборна, 22, ПП «Агропроменерго» ;
Інформує: : Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради ;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду вільного приміщення, що розташоване в будівлі за адресою:
м.Іллінці, вул.Соборна, 22, ПП «Агропроменерго» прийнято присутніми
депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
До сесійного залу повернувся депутат районної ради Правороцький Ф.С.,
натомість залишив зал депутат Мороз П.А.
СЛУХАЛИ 18: «Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду
частини приміщення, що розташоване в будівлі за адресою: м.Іллінці,
вул.Соборна, 22, Іллінецькому відділенню ПАТ КБ «Притватбанк»;
Інформує: : Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради ;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду частини приміщення, що розташоване в будівлі за адресою: м.Іллінці,
вул.Соборна, 22, Іллінецькому відділенню ПАТ КБ «Притватбанк» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 19: « Про внесення змін до рішення 23 сесії районної ради 7
скликання від 22.12.2017 року № 456 «Про затвердження плану роботи
районної ради 7 скликання на 2018 рік»;
Інформує: : Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради ;
ВИРІШИЛИ: рішення : « Про внесення змін до рішення 23 сесії районної
ради 7 скликання від 22.12.2017 року № 456 «Про затвердження плану роботи
районної ради 7 скликання на 2018 рік» прийнято присутніми депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 20: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки водного фонду, що перебуває в оренді гр.
Сандула Ю.А., для рибогосподарських потреб, розташованої за межами
населеного пункту на території Василівської 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 водного фонду, що
перебуває в оренді гр. Сандула Ю.А., для рибогосподарських потреб,
розташованої за межами населеного пункту на території Василівської
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сільської ради Іллінецького району
Вінницької області» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Розгляд наступних питань із затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які надаються громадянам
в оренду під городництво на території Жаданівської сільської ради ( нині
міської ОТГ) викликав гострі дискусії у депутатів щодо доцільності їх
прийняття.
Депутатом Школьним І.С. озвучено ряд причин, через які ці проекти, на
його думку, необхідно направити на доопрацювання. Одна із них та, що
учасники АТО, які зверталися до сільської ради з проханням про виділення
їм, згідно закону, земельних ділянок досі їх не отримали через відсутність
вільних земель на території громади, в той час, як чималі наділи роздаються
жителям інших районів області. Такі дії викликають невдоволення, акції
протестів та судові позови.
Голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин
депутат Врещ В.В., проінформував , що ці питання розглядалися на
засіданні комісії за участю представника орендарів і землевпорядника
Жаданівської сільської ради, який повідомив про відсутність будь-яких
конфліктів та претензій з боку громади села.
Представник орендарів гр. Кравцева., пояснила, що землі, які беруться в
оренду, розташовані на колишніх пасовищах. На них ніхто із сельчан не
претендував через великі затрати, пов’язані із їх обробітком .
Жителі с. Агрономічне розорали їх і орендують уже досить тривалий час,
використовуючи під городництво. Але у зв’язку із закінченням договору
оренди та необхідністю його поновлення для встановлення орендної плати,
потрібно затвердити документацію з нормативно - грошової оцінки землі.
Після тривалого обговорення, враховуючи порушення визначених
регламентом термінів подання клопотань, що унеможливило їх детальне
опрацювання та подолання всіх конфліктних ситуацій між зацікавленими
сторонами , депутати одноголосно, поіменним голосуванням за кожен проект
рішення вирішили відкликати ці питання і відправити їх на доопрацювання
профільної комісії районної ради.
Головуючий закриває 26 сесію районної ради сьомого скликання.
Звучить Гімн України.
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко.

