УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 527
27 сесія 7 скликання

24 травня 2018 року

Про звернення депутатів Іллінецької районної ради
щодо збереження цілісності майнового комплексу
та земель Іллінецького державного аграрного
коледжу
Розглянувши звернення трудового колективу Іллінецького державного
аграрного коледжу від 02.04.2018 року №153 щодо збереження цілісності
майнового комплексу та земель коледжу, враховуючи рекомендацію постійної
комісії районної ради з питань агропромислової політики, регулювання
земельних відносин та охорони природних ресурсів від 26.04.2018 року та
керуючись ст.21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ч.2
ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звернутись до Кабінету Міністрів України , Міністерства освіти та
науки України, Держгеокадастру України, Вінницької обласної державної
адміністрації та Вінницької обласної Ради щодо збереження цілісного
майнового комплексу та земель Іллінецького державного аграрного
коледжу(звернення додається).
2. Виконавчому апарату районної ради направити це звернення
адресатам, зазначеним в п.1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислової політики, регулювання земельних
відносин та охорони природних ресурсів (Врещ В.В.).

Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко

Додаток
до рішення 27 сесії районної ради
7скликання від 24.05.2018 року № 527

Звернення
депутатів Іллінецької районної ради до Кабінету Міністрів України,
Міністерства освіти та науки України, Держгеокадастру України,
Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради
щодо збереження цілісності майнового комплексу та земель Іллінецького
державного аграрного коледжу
Ми, депутати Іллінецької
районної
ради Вінницької області,
звертаємось до Вас з проханням допомогти у вирішенні такої проблеми.
Іллінецький державний аграрний коледж має свою давню і добру історію.
Протягом 96-річної діяльності він готує кадри для аграрного виробництва за
спеціальностями: «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва», «Агрономія», «Менеджмент», «Харчові технології», «Облік і
оподаткування», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».
Підготовлено понад 21 тисячу фахівців-аграріїв. Сьогодні тут навчається 646
студентів.
Коледж має потужну матеріально-технічну базу, яка необхідна для
забезпечення високоякісної підготовки спеціалістів на рівні сучасних вимог.
У лабораторіях коледжу для практичної підготовки студентів
використовується 780 га ріллі, на якій закладено яблуневий сад за
голландською технологією з підведеним крапельним зрошуванням;
залучаються передові технології, в тому числі органічного виробництва,
демопосіви, нові сорти, гібриди, передова техніка; ведеться молочне
скотарство, залучено українсько-німецький проект «Сприяння розвитку
професійної освіти в аграрних коледжах України». Все це є потужною базою
для практичної підготовки студентів, перепідготовки спеціалістів та дає значні
надходження до бюджету коледжу. Зокрема, дає можливість здешевити
харчування студентів в цілому, а дітей-сиріт (19 осіб), дітей учасників АТО (28
осіб) харчувати безкоштовно.
Понад 15 років держава не виділяє коштів для зміцнення матеріальнотехнічної бази, на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт. Але за
власні кошти коледжу перекрито дах центрального корпусу, їдальні, в
спортивній та актовій залі, замінено вікна, побудована котельня на дровах,
здійснено капітальний ремонт буфету, народознавчої світлиці, лекційного залу,
підлоги на поверхах, модернізовано фасад корпусу, будується консервний цех,
реконструюється навчальна ферма.
За останні роки покращилось технічне оснащення лабораторій
рослинництва і тваринництва. Закуплено 23 одиниці техніки на суму 4821731
грн. Серед них: трактори, оприскувачі, трактор іноземного виробництва
«Аксіон», оборотний плуг, компактомат, культиватори, сівалки, лійка для
внесення добрив, краплинне зрошення саду, автобус та мікроавтобус, викопано
ставок для поливу тощо.
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Щорічно,
при
бюджетних надходженнях
на
провадження
освітньої діяльності в розмірі 12 - 13 мільйонів гривень, коледж перераховує до
державного бюджету 6 - 7 мільйонів гривень у вигляді податків від здійснення
господарської діяльності.
Навчальний заклад - один із найсильніших закладів в Україні, випускники
якого займають перші позиції на ринку сільськогосподарського виробництва.
Тому що має належну базу для практичної і теоретичної підготовки студентів і
робить все, щоб якісно підготувати спеціалістів для держави, виховати
патріотів, захисників Вітчизни, зберегти робочі місця для всіх працівників,
зберегти державну землю, примножити державне майно, заплатити податки та
не допустити розвалу і розкрадання державної власності.
Однак ми стурбовані ситуацією, яка склалась навколо земель державної
власності, що перебувають у постійному користуванні юридичних осіб,
створеною діями відомих на ринку агробізнесу суб’єктів приватного, можливо і
за підтримки державних органів, щодо їх вилучення (відчуження).
Така ситуація склалась, наприклад, у Липковатівському аграрному коледжі
Харківської області. Державна земля, що належала коледжу на праві постійного
користування, незаконно перейшла у власність представників соціальної сфери,
при тому, що місце їх проживання географічно значно відділене від цих земель.
Скористався цією схемою земельний «ділок», що за довіреностями (договорами
оренди) обробляє землі, на які коледж має повне право не тільки по закону, а
навіть на підставі судових рішень, які прийняті на користь Липковатівського
коледжу. Рейдер же земель не віддає, доводиться колективу за допомогою
«хлопців у камуфляжах» відбивати кожен гектар, належної йому землі,
засівати, і таким же чином збирати урожай.
Кількість подібних ситуацій з державними землями зростає, про що можна
довідатись з офіційних джерел.
За даними, отриманими з неофіційних джерел, така загроза нависла і над
землями, що перебувають у постійному користуванні Іллінецького колледжу,
відповідно до Державних актів серії ЯЯ № 019401 від 25.10.2010, серії ЯЯ №
019402 від 26.06.2010 цільовим призначенням для дослідних і навчальних
цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства, право
постійного користування на які зареєстровано 23.05.2017, номери запису про
інше речове право 20604145 та 20607660.
Тому
звертаємось до Вас з проханням вжити передбачених
законодавством заходів щодо збереження цілісності майнового комплексу,
форми власності, власника та цільового призначення земельних ділянок, що
перебувають у постійному користуванні Іллінецького державного аграрного
коледжу. А також стати на захист державницьких інтересів членів трудового
коллективу коледжу (рішення зборів від 29 березня 2018 року) від тих, хто
зазіхає на земельні ділянки та майно коледжу.
Сподіваємося на Вашу допомогу при вирішенні проблеми.
З повагою - депутати Іллінецької районної ради

