ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
24.11.2015 р.

м. Іллінці
Друга сесія сьомого скликання

Загальний склад ради
Обрано депутатів
Присутніх на сесії

34 депутати;
34 чол.,
29 депутатів.

В роботі сесії взяли участь:
Лисак А.Р, - голова районної державної адміністрації,
Тимчишен В.М. – прокурор району,
начальники управлінь та відділів районної державної адміністрації, сільські,
селищний, міський голови, керівники установ, організацій, підприємств,
представники засобів масової інформації.
Голова районної ради С. Загороднюк відкриває пленарне засідання 2 сесії
районної ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і
працює на другій сесії у складі 5 депутатів:
-Шевчук Сергій Миколайович - партія «Громадянська позиція»
-Кобець Микола Миколайович - Аграрна партія України;
-Змієвець Леонід Миколайович- партія ВО « Батьківщина»;
-Бойко Олександр Іванович- партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Бобкова Олена Миколаївна
партія « Українське об’єднання
патріотів- Укроп»;
Функції секретаріату виконують працівники виконавчого апарату
районної ради.
Під час затвердження порядку денного 2 сесії голова районної ради
Загороднюк С.А. запропонував винести на розгляд сесії питання, що
виникли в підготовчий до сесії період і потребують негайного вирішення:
--Про затвердження районної програми забезпечення житлом осіб, які
брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у
забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості
нижніх кінцівок, на 2015 рік.

2
-Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих
категорій громадян Іллінецького району на 2013 – 2015 роки.
-Про внесення змін до рішення 34 сесії районної ради 6 скликання від
13.01.2015 року№632 «Про районний бюджет на 2015 рік».
- Про продовження терміну дії контракту із директором комунального
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування»
Іллінецької районної ради Легким Є.М.
Нечипоренко В.І., депутат районної ради від «Аграрної партії»
проінформував депутатів, що жителі села Володимирівка Тягунської
сільської ради звернулися стосовно інциденту, який стався у них з
приватною особою Патик Н., яка без надання погодження районної ради
виготовила технічну документацію і орендує землі, що знаходяться в
громаді під пасовищами. Депутат просить керівництво внести ясність в
ситуацію навколо цього питання, заслухати інформацію начальника відділу
Держкомзему в Іллінецькому районі Мовчана С.Г., а при необхідності
звернутися до обласної державної адміністрації за допомогою у його
вирішенні.
Депутати одноголосно проголосували за доповнення.
Порядок денний :
1. Про регламент районної ради 7 скликання
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
2. Про утворення постійних комісій районної ради 7 скликання та
затвердження положення про них
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
3.Про президію районної ради 7 скликання та затвердження положення
про неї
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
4.Про структуру і чисельність виконавчого апарату та затвердження
положення про виконавчий апарат районної ради
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
5.Про оплату праці голові районної ради Загороднюку С.А.
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
6.Про оплату праці заступнику голови районної ради Швецю В.А.
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
7. Про затвердження районної програми забезпечення житлом осіб, які
брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у
забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, на 2015 рік.
Інформує: Бурдельна Л.П. – начальник управління праці та
соціального захисту населення;
8.Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій
громадян Іллінецького району на 2013 – 2015 роки.
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Інформує: Бурдельна Л.П. – начальник управління праці та
соціального захисту населення;
9.Про внесення змін до рішення 34 сесії районної ради 6 скликання від
13.01.2015 року№632 «Про районний бюджет на 2015 рік».
Інформує:Тарасова В.П. – депутат районної ради, начальник
фінансового управління
10.Про продовження терміну дії контракту із директором комунального
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької
районної ради Легким Є.М.
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради
11. Про розгляд питання по оренді земель на території Тягунської
сільської ради гр. Патик Н.
Інформує: Мовчан , начальник відділу Держземагенства в
Іллінецькому районі
Порядок денний із внесеними пропозиціями та доповненнями
прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:1 . «Про регламент районної ради 7 скликання»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради ознайомив депутатів
з проектом рішення.
Депутат районної ради Нечипоренко В.І. вніс слушні зауваження в проект
Регламенту, запропонувавши виключити з п. 17 розділу ІІ вислів щодо
повноважень виконавчого апарату районної ради приймати регуляторні
акти, зі ст. 56 слова «.. магнітні носії..» та « ..позачергова сесія..» як
застарілі терміни і терміни які відсутні в законодавстві.
Депутати одноголосно погодилися з внесеними поправками.
ВИРІШИЛИ : рішення «Про регламент районної ради 7 скликання» із
внесеними поправками прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ:2 « Про утворення постійних комісій районної ради 7
скликання та затвердження положення про них»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, стисло повідомив
присутніх про підготовчий процес, який супроводжував формування
постійних комісій.
Намагалися врахувати пропозиції і побажання всіх політичних сил, але
виходили не із рейтингу в виборчому списку, а із об’єктивної більшості,
що склалася в результаті домовленості в районній ради двох фракцій :
Блоку Петра Порошенка « Солідарність» та ВО «Батьківщина», тому
головами трьох комісій призначені депутати від цих партій.
Звичайно, запропонований склад комісій не може повністю задовольнити
всі політичні сили в районній раді. Упродовж роботи каденції в нього
вноситимуться зміни, але на даний момент цей варіант являється
найоптимальнішим.
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З ціллю максимального навантаження, конструктивної та
ефективної роботи кількість комісій зменшено з дев’яти до п’яти. Адже в
попередньому скликанні деякі із них практично не засідали. В першу чергу
це стосується комісії по євроінтеграції. А малий кількісний склад депутатів
в цих комісіях не завжди давав можливість з першого разу зібрати засідання
чи прийняти рекомендацію. Всі ці фактори враховано.
Виступили:
Дядя А.Ф., депутат районної ради п/п « Громадянська позиція»,
висловив невдоволення підходом керівництва до формування постійних
комісій. На його думку, в цьому процесі брали участь лише дві фракції.
Пропозиції інших депутатів були проігноровані.
Не врахувалося подання щодо кандидатури на голову бюджетної
комісії досвідченого, чесного й добросовісного депутата районної ради
Шевчука С.М., який в попередньому скликанні був заступником голови цієї
комісії і зарекомендував себе з найкращої сторони.
Не врахувалася пропозиція про створення шести, а не п’яти
постійних комісій, в які увійщли б представники від усіх партій.
Не взяли до уваги його прохання не об’єднувати комісію по
законності, яку він міг би очолити
з комісією по євроінтеграції, яку
відповідно очолити виявила бажання Тарасова В.П. Повірте, ці постійні
комісії працювали б на повну силу, тому що питань, які потребують
вирішення не бракує, Те що ця комісія не працювала впродовж шостого
скликання не означало, що було недостатньо тем, проблем, питань чи
матеріалів, які потребували розгляду.
Ця пасивність виходила від голови постійної комісії. А так як Валентина
Петрівна являється координатором товариства Польща-Україна-Німеччина в
районі, в неї багато напрацювань перспективних проектів і задумок, які
вона буде реалізовувати, що дасть можливість залучити в регіон іноземні
інвестиції. Тарасова зайняла друге рейтингове місце на виборах, але це не
бралося до уваги.
Голова районної ради обіцяв радитися з усіма політичними
силами, але формування комісій по кількісному і персональному складу
відбувалося лише за участю керівників районної ради та керівників їх
фракцій. В результаті, основних три комісії мають очолити депутати з Блоку
Петра Порошенка « Солідарність» та політичної сили « ВО Батьківщина», і
це при тому, що керівні посади в районній раді також віддані їх
представникам.
Політична партія «Громадянська позиція» зайняла друге місце в районі, за
нею стоять 3,5 тисяч виборців, але це постійно ігнорується.
Складається враження, що в склад президії районної ради не хочуть
допустити представників інших політичних сил.
Але чомусь депутати від більшості не мають бажання очолювати
комісії, пов’язані з захистом бюджетної сфери і взяти
на себе
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відповідальність за вирішення проблем медицини, культури, освіти,
відстоювати соціальний захист малозахищенних верств населення.
Всі хочуть працювати в пріоритетних комісіях: бюджетній,
комунальній, аграрній, вважаючи інші не основними. До того ж, в склад
бюджетної комісії ввели людину, яка будучи на керівній посаді в районній
раді, зробила серйозні фінансові порушення, в результаті чого, на нього
відкрите кримінальне провадження. Хоча депутатів до цих пір конкретно не
проінформували про висновки перевірки, яку проводили контролюючі та
правоохоронні органи в виконавчому апараті і про заходи, які керівництво
районної ради здійснює щодо усунення виявлених порушень та про
притягнення до відповідальності винних осіб. Є надія, що на наступній сесії
ми заслухаємо інформацію по цьому питанню.
На закінчення виступу Дядя А.Ф. вкотре наполіг на внесенні змін до
проекту рішення про постійні комісії, а саме:
- збільшити число комісій до шести:
- призначити головою комісії по законності Дядю А.Ф.;
- призначити головою комісії з євроінтеграції Тарасову В.П.;
- в Положення про постійні комісії районної ради комісії додатково
внести пункт «щодо обов’язкового розгляду комісіями зловживань та
порушень законності депутатами районної ради »;
-виключити пункт « що голова постійної комісії обирається за поданням
голови районної ради»;
Загороднюк С.А. поставив на голосування запропоновані доповнення:
за-14 голоси, проти-13, утрималися-2 ( поправки не прийнято).
Нечипоренко В.І., депутат районної ради « Аграрна партія»,
запропонував питання постійних комісій відправити на доопрацювання і
узгодження кандидатів усіма політичними силами районної ради.
Але голова районної ради повідомив, що без створення постійних комісій та
затвердження Положення про них не зможуть розглядатися і вирішуватися
будь-які інші питання.
Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації закликав присутніх
депутатів до об’єктивності, не політизувати питання формування постійних
комісій та призначення їх голів. Адже вирішальне слово має більшість з
членів комісії і голова не зможе одноосібно й безконтрольно приймати
рішення. А нинішні антикорупційні закони не дозволять фальсифікувати,
здійснювати порушення та безкарно зловживати службовим становищем .
Якщо конфігурація по запропонованому складу не дасть ефективного
результату в роботі то завжди можна внести зміни до любої комісії.
Що ж стосується пункту в Положенні про постійні комісії «щодо права
голови районної ради вносити пропозицію по кандидатурі на голову
комісії», то це прописано чинним законодавством і не являється
порушенням.
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Враховуючи всі аргументи, прошу затвердити запропонований вам склад
постійних комісій і оперативно продовжити роботу сесії.
Школьний І.С., депутат районної ради від партії «Блок Петра
Порошенка « Солідарність» підтримав пропозицію голови районної
державної адміністрації, мотивуючи це тим, що заручниками блокування
цього питання стануть перш за все люди, які чекають від нового
депутатського складу злагодженої роботи і виважених спільних рішень.
Шевчук М.С., депутат районної ради « Громадянська позиція», також
закликав присутніх відкинути політичні амбіції, консолідуватися і з
максимальним врахуванням всіх пропозицій і доповнень прийняти
оптимальне й виважене рішення.
Попик І.В.,депутат районної ради від « Аграрної партії», запропонував
зробити перерву в роботі сесії, зібратися уповноваженим від політичних
сил, представлених в районній раді і спільно з керівництвом районної ради
провести консультації та узгодити кількісний і персональний склад
постійних комісій.
Лисак А.Р. голова районної державної адміністрації звернувся до
депутатів з проханням оперативно розглянути основні питання порядку
денного після чого повернутися до обговорення процедури формування
постійних комісій.
Депутати районної ради одноголосно підтримали пропозицію.
СЛУХАЛИ: 2. «Про затвердження районної програми забезпечення житлом
осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у
забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, на 2015 рік».
Інформує: Бурдельна Л.П., начальник управління праці та
соціального захисту населення районної державної адміністрації
Шановні депутати!
Метою запропонованої вам Програми є придбання за рахунок коштів
місцевого бюджету житла особам, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили
функціональні можливості нижніх кінцівок, перебувають на квартирному
обліку, В районі таким являється Ребар Іван Іванович.
Листом Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації від
29.10.2015р. №03.3-03-1339 рекомендовано при визначенні вартості житла
керуватись Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 27.10.2015 року №273,
яким затверджено та рекомендовано до застосування показники
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України.
Зокрема, вартість 1 кв.м. загальної площі квартир з урахуванням ПДВ для
Вінницької області становить 7295,0 грн. Відповідно, загальна сума коштів
державного бюджету визначається з урахуванням цих показників.
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Була створена комісія по придбанню житла. Поступило дві пропозиції,
одна з яких підлягає вимогам претендента. І хоча житлової площі
розміром 50 метрів квадратних згідно встановлених норм не вистачає для
сім’ї із п’яти чоловік та й квартира знаходиться на 7 поверсі, що значно
затруднить пересування пораненого, але Ребар І.І. погодився на такий
варіант.
А так як вартість квартири 469тис. грн., що перевищує норми, визначені в
Наказі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 27.10.2015 року №273, то з
районного бюджету виділяється 97тис. 567 грн. Для цього необхідно
прийняти запропоновану программу. Ця программа діятиме лише до кінця
2015року і розрахована на одну людину, тому що в 2016році буде
розроблена довгострокова комплексна программа, яка об'єднає всі аспекти
соціального захисту учасників бойових дій, АТО, пільгових та
малозахищенних категорій громадян.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження районної програми забезпечення
житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції
та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості
нижніх кінцівок, на 2015 рік» прийнято одноголосно
(рішення додається).
СЛУХАЛИ 3: «Про внесення змін до Програми соціального захисту
окремих категорій громадян Іллінецького району на 2013 – 2015 роки».
Інформує: Бурдельна Л.П., начальник управління праці та
соціального захисту населення районної державної адміністрації, яка
повідомила депутатів, що в зв’язку з перевищенням на 30 тис. грн. виплат
учасникам та сім’ям учасників АТО, малозабезпеченим категоріям
населення, передбачених цією програмою, необхідно внести зміни.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Програми соціального
захисту окремих категорій громадян Іллінецького району на 2013 – 2015
роки» прийнято одноголосно
(рішення додається).
СЛУХАЛИ 4: « Про внесення змін до рішення 34 сесії районної ради 6
скликання від 13.01.2015 року №632 «Про районний бюджет на 2015
рік».
Інформувала: Тарасова В.П., начальник фінансового управління,
районної державної адміністрації, депутат районної ради.
Шановні присутні!
Вашій увазі пропонується проект рішення « Про внесення змін до
районного бюджету на 2015 рік», що підготовлений відповідно до ст. 23 ст.
78 Бюджетного кодексу України, в зв’язку з надходженням до районного
бюджету освітньої та медичної субвенції з державного бюджету, субвенцій з
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селищної та сільських рад, клопотань головних розпорядників бюджетних
коштів та з метою успішного завершення бюджетного року .
Даний проект був направлений в районну раду 23 листопада листом
голови райдержадміністрації №02.5-3882
Шановні депутати, цим проектом пропонуються наступні зміни:
- збільшуються доходи районного бюджету та видатки відділу освіти
за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на суму 369,500 тис.
грн., з них видатки пов’язані із збільшенням внутрішньо переміщених осіб,
які отримують освітні послуги - 48,500 тис. грн. ;
- збільшуються доходи районного бюджету за рахунок медичної
субвенції з державного бюджету на суму 1 100,3 тис. грн., з них видатки
пов’язані із збільшенням внутрішньо переміщених осіб, які отримують
медичні послуги - 6,700 тис. грн. та видатки Іллінецькій центральній
районній лікарні на суму
1 001,061 грн., КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
на суму 99,239 тис. грн.;
- збільшуються доходи районного бюджету по іншій субвенції з
обласного бюджету на суму 7,000 тис. грн. та видатки управлінню праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації на суму 7,000 тис. грн.
для надання соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд;
- зменшуються доходи районного бюджету по субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів на суму 100,000 тис. грн. та видатки
районній раді на суму 100,000 тис. грн.;
- за рахунок субвенції, переданої Кантелинською, Китайгородською,
Красненьківською, Жорницькою, Тягунською сільськими радами та
Дашівською селищною радою збільшуються доходи загального фонду
районного бюджету на суму 133,969 тис. грн. та видатки управлінню праці
та соціального захисту населення райдержадміністрації на суму 0,924 тис.
грн. на виплату грошової компенсації фізичним особам, поточні видатки на
фінансування дошкільних навчальних закладів на суму 107,694 тис. грн.,
будинків культури, клубів на суму 25,351 тис. грн.
- за рахунок субвенції, переданої
Жорницькою сільською та
Дашівською селищною радами збільшуються доходи бюджету розвитку
спеціального фонду районного бюджету на суму 55,000 грн. та капітальні
видатки на фінансування дошкільних навчальних закладів на суму 55,000
тис. грн.
А також, за рахунок вільного залишку коштів загального фонду, що
склався станом на 01 січня 2015 року, збільшуються видатки:
- сектору сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації на суму 5,000
тис. грн. на виконання Соціальної програми розвитку фізичної культури і
спорту в Іллінецькому районі ;
- Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді на суму 35,000 тис. грн. на виконання Районної цільової соціально-
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комплексної програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку,
попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей
жінок та чоловіків;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації на суму 5,800 тис. грн. для оплати адміністративних
послуг з придбання квартири, на суму 1,000 тис. грн. для оплати послуг
нотаріуса на виконання Програми придбання житла для осіб, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції або у забезпеченні її
проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок;
-управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації на виконання Програми соціального захисту окремих
категорій громадян Іллінецького району 7,000 тис. грн. на виплату
матеріальної допомоги;
- відділу освіти райдержадміністрації 217,567 тис. грн. для оплати
праці з нарахуваннями працівникам підвідомчих установ;
- передбачено субвенцію на фінансування поточних видатків по
дошкільних навчальних закладах, будинках культури, клубах, органах
місцевого самоврядування, в тому числі: Дашівській селищній раді на суму
44,741 тис. грн., Білківській сільській раді на суму 22,000 тис. грн.;
- збільшуються видатки резервного фонду на суму 64,342 тис. грн.
Крім того, за рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду,
що склався станом на 01 січня 2015 року, на виконання Програми
придбання житла для осіб, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції або у забезпеченні її проведення і втратили
функціональні можливості нижніх кінцівок збільшуються видатки
управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
на суму 90,767 тис. грн. для проведення співфінансування придбання
квартири учаснику антитерористичної операції відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року №407
Крім того , даним проектом рішення здійснюється перерозподіл
видатків, в межах кошторисних призначень
по відділу освіти
райдержадміністрації.
по Іллінецькій центральній районній лікарні перерозподіляється
557,861 тис. грн.,
із них Іллінецькій центральній районній лікарні збільшуються
видатки на суму 322,200 тис. грн.;
- Іллінецькій центральній районній лікарні збільшуються видатки
бюджету розвитку спеціального фонду на суму 55,600 тис. грн. для
завершення капітального ремонту прального відділення.
- КЗ «Центру первинної медико-санітарної допомоги збільшуються
видатки на суму 128,740 тис. грн.
- відповідно до укладеної угоди передбачається субвенція на суму
51,321 тис. грн. на фінансування поточних видатків дошкільних навчальних
закладів Кальницької сільської ради;
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також, даним проектом затверджуються зміни до рішення «Про
районний бюджет на 2015 рік», внесені розпорядженнями голови районної
державної адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної
ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району та
державної регуляторної політики в міжсесійний період, а саме:
- від 29.10.2015 року №224 «Про внесення змін до районного бюджету на
2015 рік».
- від 10.11.2015 року №235 «Про внесення змін до районного бюджету на
2015 рік».
Шановні депутати, даний проект виноситься на Ваш розгляд.
Перед голосуванням за даний проект депутат районної ради від партії
«Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» Правороцький Ф.С.,
поставив запитання: чому на вторинний рівень медицини в районі виділено
1млн. грн., а на первинний, тобто сімейну медицину лише 99тис.грн., на що
начальник фінансового управління відповіла, що заклади вторинного рівня
передані з обласної власності з великою заборгованістю по заробітній платі
та енергоносіям, яку потрібно погашати, що й надіємося до кінця року
зробити за рахунок субвенції та перевиконання районного бюджету.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення 34 сесії районної
ради 6 скликання від 13.01.2015 року №632 «Про районний бюджет на
2015 рік» прийнято одноголосно
( рішення додається)
СЛУХАЛИ 5:. «Про продовження терміну дії контракту із директором
комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування»
Іллінецької районної ради Легким Є.М.»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення «Про продовження терміну дії контракту із
директором комунального закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради Легким Є.М.» прийнято
одноголосно
( рішення додається).
Голова районної ради С. Загороднюк об’явив перерву в роботі сесії і
запросив керівників політичних партій на зібрання для проведення
консультацій по формування нового складу постійних комісій.
СЛУХАЛИ 6: «Про утворення постійних комісій районної ради 7
скликання та затвердження положення про них»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, повідомив
депутатів про напрацювання в результаті перемовин з уповноваженими
особами від політичних сил депутатського корпусу щодо формування
комісій.
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Вирішено кількісний склад комісій залишити незмінним .
В районній раді 7 скликання буде працювати п’ять постійних комісій.
Враховано пропозицію щодо призначення головою комісії з питань
законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики,
регламенту та європейської інтеграції депутата районної ради Тарасову
В.П. Ця комісія в подальшому зможе за необхідності вносити зміни та
доповнення в Положення про комісії, в регламент роботи районної ради
та інші документи, які приймаються в раді.
Дядя А.Ф., депутат районної ради від «Громадянської позиції»,
висловив незадоволення, що не прийнялися до уваги запропоновані ним
пропозиції щодо створення шести комісій; призначення його головою
комісії із законності, а депутата Шевчука С.М. головою бюджетної
комісії, виключивши із неї Змієвця Л.М.
Задорожна Н.М., депутат районної ради від «Громадянської позиції»
також запропонувала вивести Змієвця Л.М., із бюджетної комісії,
включивши його в склад комісії з охорони здоров’я, освіти, культури.
В цій пропозиції її підтримала і начальник фінансового управління РДА,
депутат районної ради від політичної сили « Громадянська позиція»,
Тарасова В.П., мотивуючи свої вимоги тим, що цей депутат,
перебуваючи на посаді заступника голови районної ради скоїв фінансові
порушення, незаконно присвоїв кошти, і на даний час на нього відкрито
кримінальну справу. На її переконання така людина не може займатися
питаннями бюджету та розподілу фінансування. І поки триває слідство
потрібно утриматися від включення Змієвця Л.М. в бюджетну комісію.
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р., звернувся до
виступаючих з проханням дотримуватися толерантності і допоки триває
слідство по цій справі, утриматися від передчасних звинувачень. Вкотре
було наголошено, що по результатам виявлених фінансовою інспекцією
порушень в апараті районної ради, відкрито кримінальне провадження, а
не кримінальну справу. Лише після вироку суду можна говорити про
вину конкретної особи.
Що ж стосується запропонованого складу постійних комісій то він вважає
його найбільш оптимальним та дієвим і попросив депутатів не
блокувати прийняття цього рішення.
Його думку підтримали депутати Школьний С.І., Нечипоренко В.І.,
Шевчук С.М., усвідомлюючи необхідність подальшої роботи постійних
комісій, як робочого органу районної ради, який носить лише
рекомендаційний характер але без яких унеможливлюється сесійна
робота, прийняття та вирішення важливих для життєдіяльності району
питань.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про утворення постійних комісій районної ради
7 скликання та затвердження положення про них» із доповненнями та
змінами прийнято одноголосно
( рішення додається).
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СЛУХАЛИ 7: «Про президію районної ради 7 скликання та затвердження
положення про неї»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, повідомив депутатів,
що в склад президії районної ради крім голови та заступника голови
районної ради входять голови постійних комісій та уповноважені
представники депутатських груп та фракцій.
На сесію подано три заяви про створення фракцій:
- партія Блок Петра Порошенка « Солідарність»-12 членів, голова
фракції, Школьний І.С.
- ВО « Батьківщина»- 7 членів, голова фракції Змієвець Л.М.;
- Аграрна партія України -5 членів, уповноважений Нечипоренко В.І.
Відповідно поданням, очільники цих фракцій стають членами президії.
Ще одна політична сила « Громадянська позиція» поки що не заявила про
створення фракції але в подальшому їх представник також увійде в склад
президії.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про президію районної ради 7 скликання та
затвердження положення про неї» прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ 8: «Про структуру і чисельність виконавчого апарату та
затвердження положення про виконавчий апарат районної ради».
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, ознайомив депутатів
із новою структурою виконавчого апарату, завдяки якій планується зробити
ефективнішою і продуктивнішою роботу районної ради, конкретизувати
відповідальність кожного працівника за виконання своїх посадових
обов’язків.
На зауваження депутата районної ради Нечипоренка В.І., щодо відсутності в
новоствореному господарсько-комунальному відділі бухгалтера та юриста ,
голова районної ради повідомив, що ці посадові особи не прив’язані до
жодного відділу, так як специфіка їх роботи розповсюджується на весь
виконавчий апарат вцілому .
ВИРІШИЛИ: рішення «Про структуру і чисельність виконавчого апарату
та затвердження положення про виконавчий апарат районної ради»
прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ 9: « Про оплату праці голові районної ради Загороднюку С.А.»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, повідомив депутатів,
що заробітна плата голові районної ради та його заступнику
затверджується рішенням сесії. Це стандартна процедура згідно чинного
законодавства, якої необхідно дотримуватися.
На запитання депутата районної ради Дяді А.Ф. чи не є аморальним в
скрутні для країни часи, коли працівники бюджетної сфери не те що не
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мають ні премій ні надбавок, а й заробітну плату не завжди вчасно
отримують, керівництво ради хоче отримувати надбавку , голова районної
ради завірив присутніх, що їх із заступником заробітні плати в розмірі біля
чотирьох тисяч, не являються високими в порівнянні із покладеною на них
відповідальністю.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про оплату праці голові районної ради
Загороднюку С.А.» прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ 10: «Про оплату праці заступнику голови районної ради
Швецю В.А.»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення «Про оплату праці заступнику голови районної
ради Швецю В.А.» прийнято одноголосно
( рішення додається).
Після розгляду основних питань депутати повернулися до обговорення
ситуації, яка виникла в зв’язку із орендою земель Тягунської громади
гр. Патик Н.
Це питання неодноразово розглядалося на профільній комісії та сесіях
районної ради шостого скликання, але так як новообраний депутатський
склад із ним не ознайомлений, то начальник відділу Держкомзему в
Іллінецькому районі Мовчан С.Г., коротко проінформував присутніх по
суті справи:
-на той час коли, Головне Управління Держземагенства у Вінницькій
області, яке уповноважене згідно ст.122 Земельного Кодексу України
розпоряджатися землями державної власності сільськогосподарського
призначення для всіх потреб, надавало дозвіл на розробку проекту
землеустрою гр. Н.Патик на землю площею 35 гектарів, це три земельні
ділянки на території Тягунської сільської ради за межами
с. Володимирівка із ділянок державної власності сільськогосподарського
призначення, 21.08.2014р., погодження з органами місцевого
самоврядування не вимагалося.
Вже пізніше, з 15.10 2014р. Віце-Прем’єр-Міністр В.Гройсман
дав доручення головним управлінням України про обов’язкове погодження
з місцевими радами питань надання державних земель в оренду.
Коли питання про затвердження грошової оцінки було винесене на
профільну комісію районної ради в попередньому скликанні, на той час від
Тягунської сільської громади надійшло звернення, що жителі заперечують
проти надання цих земель Н. Патик і просить не затверджувати їй грошову
оцінку. А процедура по затвердженню грошової оцінки необхідна лише для
встановлення розміру орендної плати, яка повинна бути в межах від 3 до
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12%. Беручи до уваги проблемність цього питання депутатська комісія не
дала рекомендації для розгляду його на сесій районної ради.
Але гр.Патик Н. по рішенню Іллінецького суду домоглася винесення цього
питання на сесію. Депутатський корпус 26 голосами рішення про
затвердження нормативної оцінки гр. Патки Н.В.не прийняв.
Після цього гр. Патик звернулася до прокуратури за захистом своїх прав,
відповідно було дано доручення Держінспекції сільського господарства в
Вінницьцій області, яка провела перевірку за фактичним станом
використання цих земель і виявила їх нецілеве призначення. Тобто від часу
виведення їх із ріллі в пасовище в 1991році коли ці землі були зараховані
до земель запасу і вилучені із колгоспних земель, на протязі 17 років вони
продовжувалися оброблятися, орендна плата не сплачувалася, документи
не оформлялися, бюджет не отримав ні копійки. Керівник господарства, яке
незаконно обробляло ці землі був притягнутий до адміністративної
відповідальності і сплатив шкоду, спричинену самовільним зайняттям
земельної ділянки.
Тому, навіть після того, коли депутати районної ради на 35 сесії
шостого скликання не проголосували за надання дозволу на затвердження
грошової оцінки, цю процедуру виконали і без погодження з громадою,
хоча Законом України « Про оцінку земель» передбачено, що така оцінка
щодо земель за межами населеного пункту повинна затверджуватися
районною радою.
Таким чином, у 2014 році приватним підприємцем А.Гарбузом
було виготовлено проект землеустрою Патик Н. з остаточно вказаною
площею 28,7 гектара. Крім цього Вінницьке підприємство «Дежавний
науково-дослідний проектний інститут землеустрою» розробив
нормативно- грошову оцінку цих земельних ділянок, яка пройшла
обов’язкову державну експертизу землевпорядної документації, тобто
держава визнала, що вона відповідає всім вимогам.
Слідуючий етап - заключення договору оренди строком на сім років в
даному випадку до 2022року, який не може бути розірваний в
односторонньому порядку. Тобто, « Держземкадастр» все таки затвердив
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки і передав їх в
оренду гр.Патик Н.В., для ведення фермерського господарства з орендною
платою 4% від нормативно грошової оцінки, що становить 22599 грн., за
весь період оренди. Ця плата почала поступати в сільський бюджет з
моменту укладення договорів, з 04.11.2014 року, з часу реєстрації права
оренди.
Нечипоренко В.І., депутат районної ради поставив запитання, хто має
контролювати ситуацію, коли в обхід районної ради, не зважаючи на те,
що ця земля знаходиться на схилі більше 5% і згідно чинного
законодавства не повинна використовуватися під ріллю, її все таки
забирають у громади і віддають в оренду. Як міг фермер виготовити
технічну документацію і орендувати ці землі без дозволу районної ради та
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всупереч інтересам жителів Тягунської громади, які використовували їх під
пасовища. Чому ніхто не контролює ці процеси і не наказує за порушення?
Мовчан С.Г. відповів, що ця ситуація, викликана дисбалансом чинного
законодавства, коли проект землеустрою затверджений, укладені і
зареєстровані договори між Патик Н.В. і головним управлінням Державного
кадастру у Вінницькій області, але не затверджена нормативно-грошова
оцінка. Така суперечність, як свідчить практика, дуже часто трапляється але
чомусь в міністерстві до нас не прислухаються і не спішать приводити у
відповідність нормативні акти. А так як ні відділ Держземагенства, ні
місцеві ради та райдержадміністрації не наділені функціями контролю
щодо використання таких земель то по ситуації щодо законності дій
гр. Патик Н.В., висновки мають право зробити лише правоохоронні органи,
куди жителям Тягунської громади слід звертатися .
Голова районної ради С. Загороднюк запропонував відправити це
питання на профільну комісію для доопрацювання з обов’язковою участю
всіх сторін конфлікту. Після всебічного вивчення, на наступній сесії
прінформувати депутатський корпус про результати роботи.
Депутати одноголосно підтримали дану пропозицію.
Голова районної ради С. Загороднюк закриває другу сесію районної
ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.

Голова районної ради

С. Загороднюк.

