ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
23 жовтня 2018 року

м. Іллінці

Тридцять перша сесія сьомого скликання
Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Зареєструвалося:
Присутніх запрошених :
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34
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депутати
чол.
депутати
чол.

У роботі сесії взяли участь: голова районної державної адміністрації
Лисак А.Р., заступник голови районної державної адміністрації Любаревич
В.В., керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, комунальних
закладів районної ради, представники засобів масової інформації та
громадскості
Відкриває сесію заступник голови районної ради Нечипоренко В.І.
Звучить Державний Гімн України.
Сесія почалася із демонстрації відеоролика, присвяченого землякам, загиблим в
зоні АТО.
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 31 сесії у складі 1 депутата:
-Бойко Олександр Іванович
- партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ».
Головуючий повідомив про те, що в переддень проведення 31 сесії
надійшли субвенції з обласного бюджету та від сільських рад на утримання
закладів соціальної сфери, які необхідно відобразити в проекті рішення в
контексті обговорення питання «Про внесення змін до рішення 23 сесії
районної ради 7 скликання від 22.12.2017 року № 455 «Про районний бюджет на
2018 рік», а також здійснити перерозподіл залишку освітянської субвенції.
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р. озвучив ці
доповнення:
-за рахунок субвенції, переданої Дашівською селищною радою, збільшити
доходи загального фонду районного бюджету та видатки КЗ «Територіальний
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центр соціального обслуговування» Іллінецької районної ради на заробітну
плату з нарахуваннями – 30,000 тис. гривень;
- за рахунок субвенції, переданої Китайгородською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету та видатки
комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради для оплати видатків на
утримання ФП с.Кам’яногірка на суму 19,096 тис. гривень;
- за рахунок субвенції, переданої Городоцькою сільською радою,
збільшити доходи та видатки загального фонду районного бюджету на
фінансування поточних видатків дошкільних закладів освіти –
75 051 тис. гривень та закладів культури – 5,300 тис. гривень;
- за рахунок субвенції, переданої Іллінецькою сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету на суму 72,092 тис.
гривень та видатки комунальному некомерційному підприємству «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради на
фінансування поточних видатків з оплати праці з нарахуваннями працівників
ФП с.Іллінецьке та ФП с. Романово-Хутір – 58,091 тис. гривень та відділу
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації на оплату праці з
нарахуваннями працівникам шкільної їдальні Іллінецької ЗОШ с.Іллінецьке –
14,001 тис. гривень;
- за рахунок субвенції, переданої з обласного бюджету, зменшити
доходи та видатки загального фонду районного бюджету управлінню праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації на суму 8,685 тис.
гривень (компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям
громадян).
-Здійснити перерозподіл видатків відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, а саме: за рахунок освітньої субвенції зменшити
видатки по загальноосвітніх школах на суму 149,174 тис. гривень та
відповідно збільшити видатки комунальному закладу «Інклюзивно ресурсний центр» Іллінецької районної ради на заробітну плату з
нарахуваннями педагогічним працівникам.
-Внести зміни до «Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки» та за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що склався станом на 1 січня 2018 року, збільшити
видатки бюджету розвитку спеціального фонду відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації на суму 32,000 тис. гривень на придбання 2
тепловентиляторів для обігріву Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. в приміщені
спортзалу.
Заступник голови районної ради Нечипоренко В.І. запропонував
включити до порядку денного сесії питання, яке надійшло в переддень сесії і
не було розглянуте на профільній комісії, але пройшло перевірку відповідних
служб і рекомендоване ними до затвердження: «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, що перебувають в оренді гр.
Жульчинського Я. Й., для ведення фермерського господарства на території
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Іллінецької міської територіальної громади Іллінецького району Вінницької
області».
Присутні депутати одноголосно підтримали всі
пропозиції та
доповнення до порядку денного сесії.
Порядок денний 31 сесії із доповненнями прийнято одноголосно;
( результати поіменного голосування додаються).
Порядок денний:
1.
Про внесення змін до рішення 23 сесії районної ради 7 скликання від
22.12.2017 року № 455 «Про районний бюджет на 2018 рік».
2.
Про роботу комунального закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради.
3.
Про затвердження районної комплексної Програми «Перспективний
розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2018 - 2020 роки».
4.
Про затвердження районної Програми розвитку та підтримки
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради на 2018- 2019 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 програм
Іллінецького району на 2016-2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна
відповідальність влади та громад».
7.
Про виконання Державного Гімну України в середніх загальноосвітніх
закладах Іллінецького району.
8.
Про надання щорічної відпустки заступнику голови районної ради
Нечипоренку В.І.
9.
Про надання дозволу головному лікарю КНП « Іллінецька районна
центральна лікарня» Іллінецької районної ради на укладання договору
оренди комунального майна з Вінницьким обласним патологоанатомічним
бюро.
10. Про надання дозволу заступнику голови районної ради на продовження
договору оренди комунального майна з ПрАТ «УСК КНЯЖА ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП»
11. Про надання дозволу головному лікарю КНП «Іллінецька центральна
районна лікарня» Іллінецької районної ради на укладання договору оренди
комунального майна з ПП «Конекс»
12. Про надання дозволу головному лікарю КНП «Іллінецька центральна
районна лікарня» Іллінецької районної ради на продовження договору оренди
комунального майна з ФОП Слєсарєвою О.В.
13. Про делегування районній державній адміністрації права на заключення
договорів із аптечними закладами.
14. Про внесення змін до статуту КУ « Інклюзивно-ресурсний центр»
Іллінецької районної ради Вінницької області.

4
15. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки водного фонду, що перебуває в оренді гр. Гобеляка С.В.
для рибогосподарських потреб на території Павлівської сільської ради
Іллінецького району Вінницької області.
16. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, які надаються в оренду гр. Позичанюк Л.С. для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва на території Дашівської
селищної об’єднаної територіальної громади Іллінецького району Вінницької
області.
17. Про погодження проектів землеустрою щодо встановлення меж населених
пунктів, що знаходяться на території Іллінецької міської об’єднаної
територіальної громади Іллінецького району Вінницької області.
18. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають в
оренді гр. Жульчинського Я. Й., для ведення фермерського господарства на
території Іллінецької міської територіальної громади Іллінецького району
Вінницької області».
СЛУХАЛИ 1: «Про внесення змін до рішення 23 сесії районної ради 7
скликання від 22.12.2017 року № 455 «Про районний бюджет на 2018 рік».
Інформує: Криворот Н.Г. – заступник начальника-начальник
бюджетного відділу фінансового управління РДА;
Шановна президія, 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 від 17
жовтня 2018 №183 та переданий на розгляд комісії з питань бюджету.
Даний проект розданий Вам на руки, але я коротко зупинюсь на
основному, а саме:
за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій) збільшуються доходи та видатки
загального фонду районного бюджету управлінню праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації на суму 1652,300 тис. гривень;
за рахунок субвенції, переданої з обласного бюджету, збільшуються
доходи та видатки загального фонду районного бюджету управлінню праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації на суму 13,186 тис.
гривень (компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям
громадян);
за рахунок субвенції, переданої Китайгородською сільською радою,
збільшуються доходи та видатки загального фонду районного бюджету на
забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам
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дошкільних закладів освіти - 52,800 тис. гривень та працівникам закладів
культури – 6,110 тис. гривень;
за рахунок субвенції, переданої Криштопівською сільською радою,
збільшуються доходи та видатки загального фонду районного бюджету на
фінансування поточних видатків дошкільного навчального закладу - на суму
33,993 тис. гривень;
за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склався станом на
01.01.2018, збільшуються видатки бюджету розвитку спеціального фонду
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації на суму 2,370 тис. грн.
на капремонт по заміні вікон у Леухівській ЗОШ І-ІІІ ст.;
Здійснюється перерозподіл видатків за кодами програмної та
економічної класифікації видатків:
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації;
- комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради Вінницької області;
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради.
Затверджуються зміни до рішення 23 сесії районної ради 7 скликання
від 22.12.2017 №455 «Про районний бюджет на 2018 рік», внесені в
міжсесійний період розпорядженнями голови районної державної
адміністрації за погодженням постійною комісією районної ради з питань
фінансів, бюджету,
соціально-економічного
розвитку району та
підприємництва:
від 29.08.2018р. №157 «Про внесення змін до районного бюджету на
2018 рік»;
від 24.09.2018 №167 «Про внесення змін до районного бюджету на
2018 рік»;
від 24.09.2018 №168 «Про внесення змін до районного бюджету на
2018 рік».
Шановні депутати, даний проект рішення виноситься на Ваш розгляд.
Також в проект рішення вносяться доповнення, які були озвучені на початку
сесії.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення 23 сесії районної ради 7
скликання від 22.12.2017 року № 455 «Про районний бюджет на 2018 рік» із
доповненнями прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 2: «Про роботу комунального закладу «Територіальний центр
соціального обслуговування» Іллінецької районної ради»;
Інформує: Легкий Є.М., директор КЗ « Територіальний центр
соціального обслуговування « Іллінецької районної ради;
( інформація додається);
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ВИРІШИЛИ: рішення «Про роботу комунального закладу «Територіальний
центр соціального обслуговування» Іллінецької районної ради» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 3: « Про затвердження районної комплексної Програми
«Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги
жителям Іллінецького району на 2018 - 2020 роки».
Інформує: Масленчук М.М- головний лікар КНП « Іллінецька районна
центральна лікарня» Іллінецької районної ради ;
Він надав присутнім детальну інформацію щодо необхідності прийняття цієї
програми у зв’язку із реорганізацією центральної районної лікарні у
комунальне некомерційне підприємство. Новоствореному підприємству, серед
інших джерел фінансування, надається право самостійно заробляти кошти на
своє утримання. Вагома частка фінансування буде поступати із Національної
Служби Здоров’я України та інших незаборонених законодавством джерел.
В перспективі лікарні - плани щодо значного оновлення її матеріальнотехнічної бази, придбання високотехнологічного медичного обладнання,
розширення та покращення якості надання медичних послуг населенню району.
Термін дії програми продовжено до 2020 року.
Головний лікар повідомив присутнім, що аналогічну програму приймає на
своїй сесії міська рада.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження районної комплексної Програми
«Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги
жителям Іллінецького району на 2018 - 2020 роки» прийнято присутніми
депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Сесійну залу залишив депутат Колосенко О.Д.
СЛУХАЛИ 4: « Про затвердження районної Програми розвитку та підтримки
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради на 2018- 2019 роки».
Інформує: Коваль В.І.- головний лікар КНП « Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради ;
Він повідомив , що у зв’язку з реорганізацією комунального закладу ПМСД у
комунальне некомерційне підприємство виникла необхідність прийняття нової
Програми, в якій відображені ці зміни, а також вказані додаткові джерела
фінансування, зокрема Національну службу здоров’я України. Він коротко
ознайомив присутніх із розділами програми і запевнив, що її виконання
направлене на
підвищення рівня медичного обслуговування сільського
населення, забезпечення його гарантованим пакетом медичних послуг, значне
поліпшення матеріально-технічної бази первинної ланки районної медицини,
яка на цей час, через відсутність коштів, має велику кількість невирішених
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проблем, як із спецтранспортом так і з незабезпеченістю сучасними приладами
обстеження, діагностики та надання якісної і своєчасної допомоги пацієнтам.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження районної Програми розвитку та
підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради на 2018- 2019 роки»
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Сесійну залу залишив депутат районної ради Гребенюк О.В.
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.
Він повідомив депутатів, що поряд із запланованою зміною, що стосується
збільшення суми капітальних видатків на заміну вікон в Леухівській ЗОШ ІІІІ ст., до програми вноситься додаткове доповнення пов’язане із
необхідністю придбання тепловентиляторів для обігріву спортивної зали
Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст., за яке на початку сесії було проголосовано.
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 оборонно правоохоронної програм Іллінецького району на 2016-2020 роки «Безпечна
Іллінеччина – взаємна відповідальність влади та громад»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради.
Він повідомив присутніх, що у зв’язку із створенням у районі відділу пробації
по нагляду і роботі з особами , які перебувають у конфлікті із законом,
необхідно внести зміни до діючої профільної програми, відобразивши у її
розділах поряд із іншими виконавцями новоутворений правоохоронний
підрозділ, вказавши основні напрямки їх діяльності та джерела фінансування.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Комплексної оборонно правоохоронної програм 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 виконання Державного Гімну України в середніх
загальноосвітніх закладах Іллінецького району»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради.
Він повідомив присутнім, що рішенням 33 сесії Вінницької обласної Ради
від 15.06.2018р. № 682 для виховання патріотизму у підростаючого покоління
рекомендовано районним радам прийняти відповідні рішення щодо
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трансляції Державного Гімну України в загальноосвітніх навчальних
закладах району щоденно перед початком першого уроку.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про виконання Державного Гімну України в
середніх загальноосвітніх закладах Іллінецького району» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
В сесійну залу зайшов депутат Колосенко О.Д. і прийняв участь в голосуванні
за наступне питання.
СЛУХАЛИ 8: « Про надання щорічної відпустки заступнику голови
районної ради Нечипоренку В.І.»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради.
Він зачитав особисту заяву про надання йому відпустки і повідомив про
відмову в голосуванні за це питання через можливий конфлікт інтересів.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання щорічної відпустки заступнику
голови районної ради Нечипоренку В.І.» прийнято більшістю голосів ( за-18,
не голосував-1, вийшов-1)
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 9: « Про надання дозволу головному лікарю КНП « Іллінецька
районна центральна лікарня» Іллінецької районної ради на укладання
договору
оренди комунального майна з Вінницьким обласним
патологоанатомічним бюро» ;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу головному лікарю КНП «
Іллінецька районна центральна лікарня» Іллінецької районної ради на
укладання договору оренди комунального майна з Вінницьким обласним
патологоанатомічним бюро» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Сесійну залу залишив депутат районної ради Колосенко О.Д.
СЛУХАЛИ 10: « Про надання дозволу заступнику голови районної ради на
продовження договору оренди комунального майна з ПрАТ «УСК КНЯЖА
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу заступнику голови районної
ради на продовження договору оренди комунального майна з ПрАТ «УСК
КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» прийнято присутніми депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 11: « Про надання дозволу головному лікарю КНП «Іллінецька
центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради на укладання
договору оренди комунального майна з ПП «Конекс» ;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради.
Він повідомив присутнім , що власники приватної аптеки « Конекс»
звернулися до адміністрації центральної лікарні з проханням надання в
оренду приміщення площею 18 кв.м. під аптечний кіоск, розміщеного в
вестибюлі поліклінічного відділення.
Обговорення питання проходило в напруженій дискусії.
Частина депутатів на чолі із заступником голови районної ради
Нечипоренком В.І. відстоювали право на нормальне функціонування
соціальної комунальної аптеки, яка не конкурентоспроможна в порівнянні з
приватною аптекою «Конекс» з мережою закладів по всій Україні і може
дозволити регулювання ціни на медикаменти в сторону зниження через
великий товарообіг. Але при цьому, «Конекс» не сплачуватиме податки до
місцевого бюджету.
Натомість, комунальна аптека, крім того, що забезпечує роботою 14 чоловік
персоналу , цілодобово працює на території лікарні. Вона єдина має ліцензію
на наркотичні медпрепарати і вчасно поповнює бюджет району.
Інша частина депутатів на чолі з головою РДА Лисаком А.Р.
висловилася за надання дозволу на розміщення приватної аптеки на
території лікарні, аргументуючи свою позицію тим, що при ринковій
економіці не допустиме, як лобіювання так і надання пріоритетів комусь
одному. Всі бажаючі мають право працювати на рівних умовах. Але перш за
все, необхідно дбати про інтереси та благополуччя населення, яке хоче
купляти дешевші ліки і має право на вибір аптеки.
Конкуренція повинна заохотити чисельний колектив районної аптеки шукати
оптимальні і раціональні підходи для забезпечення свого функціонування,
піднімати продуктивність праці за рахунок товарообігу, а не за рахунок
високих цін, знаходити нових постачальників і активно співпрацювати з
ними, акцентувати свою діяльність на відкритті мережі аптечних пунктів в
сільській місцевості району. Перевагою комунальної аптеки є той факт, що
вона єдина в районі має ліцензію і монопольне право на продажу
наркотичних препаратів.
Головний лікар Іллінецької ЦРЛ Масленчук М.М. нагадав присутнім, що
лікарня із 2020 року, через припинення державою фінансування медсубвенції,
змушена буде сама заробляти кошти. Тому, такі орендарі як ПП « Конекс»
фінансово вигідні для установи. Тим більше , що крім орендної плати,
завищеної в 4 рази, керівництво аптеки пообіцяло здійснити, згідно сучасних
вимог, ремонт рецептурної частини вестибюлю поліклініки, вклавши в нього
біля 100 тис.грн. Функціонування « Конексу» на території лікарні
підтримують більшість завідувачів відділеннями і лікарів.
Стосовно перспектив роботи комунальної аптеки, то головний лікар ЦРЛ
Масленчук М.М. запропонував вивчити питання щодо її передачі , як
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структурного підрозділу до складу ЦРЛ, пообіцявши прибутковість роботи і
збереження штатної чисельності закладу.
Під час дискусії по обговоренню питання надання оренди ПП
« Конексу», думки прибічників і противників його позитивного вирішення
настільки урівнялися, що проект рішення не був прийнятий з першого разу,
а враховуючи його важливість, по проханню голови РДА Лисака А.Р., двічі
виносився на голосування .
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу головному лікарю КНП
«Іллінецька центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради на
укладання договору оренди комунального майна з ПП «Конекс»прийнято
більшістю голосів ( за-18, утримався-1, проти-0);
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Сесійну залу залишив депутат районної ради Колосенко О.Д. і участі в
подальшому голосуванні не брав.
СЛУХАЛИ 12: « Про надання дозволу головному лікарю КНП «Іллінецька
центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради на продовження
договору оренди комунального майна з ФОП Слєсарєвою О.В.»
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу головному лікарю КНП
«Іллінецька центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради на
продовження договору оренди комунального майна з ФОП Слєсарєвою
О.В.» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 13. « Про делегування районній державній адміністрації права на
заключення договорів із аптечними закладами»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради.
Він пояснив присутнім, що прийняття цього рішення направлене на
виконання доручення голови Вінницької ОДА на лист Міністерства охорони
здоров’я України стосовно відшкодування вартості лікарських засобів згідно
Урядової програми « Доступні ліки».
ВИРІШИЛИ: рішення « Про делегування районній державній адміністрації
права на заключення
договорів із аптечними закладами» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 14: « Про внесення змін до статуту КУ « Інклюзивно-ресурсний
центр» Іллінецької районної ради Вінницької області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до статуту КУ « Інклюзивноресурсний центр» Іллінецької районної ради Вінницької області» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).

11
СЛУХАЛИ 15: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки водного фонду, що перебуває в оренді
гр. Гобеляка С.В. для рибогосподарських потреб на території Павлівської
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. Гобеляка С.В. для рибогосподарських потреб на
території Павлівської сільської ради Іллінецького району Вінницької області»
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 16: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду гр. Позичанюк
Л.С. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території
Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади Іллінецького району
Вінницької області» ;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення
«Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду гр.
Позичанюк Л.С. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
на території Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади
Іллінецького району Вінницької області» прийнято присутніми депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 17: « Про погодження проектів землеустрою щодо встановлення
меж населених пунктів, що знаходяться на території Іллінецької міської
об’єднаної територіальної громади Іллінецького району Вінницької області»
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про погодження проектів землеустрою щодо
встановлення меж населених пунктів, що знаходяться на території Іллінецької
міської об’єднаної територіальної громади Іллінецького району Вінницької
області» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ : 18 « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що
перебувають в оренді гр. Жульчинського Я. Й., для ведення фермерського
господарства на
території Іллінецької міської територіальної громади
Іллінецького району Вінницької області».
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, що перебувають в оренді гр. Жульчинського Я. Й., для ведення
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фермерського господарства на території Іллінецької міської територіальної
громади Іллінецького району Вінницької області».

Головуючий закриває 31 сесію районної ради сьомого скликання.
Звучить Гімн України.
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко.

