ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
21 листопада 2018 року

м. Іллінці

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

34
34
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16
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чол.
депутат
чол.

У роботі сесії взяли участь: голова районної державної адміністрації
Лисак А.Р., заступник голови районної державної адміністрації Поїзд В.С.,
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації,
комунальних
закладів районної ради, представники засобів масової інформації.
Відкриває сесію заступник голови районної ради Нечипоренко В.І.
Звучить Державний Гімн України.
Робота сесії почалася із демонстрації відеоролика, присвяченого землякам,
котрі загинули 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 32 сесії у складі 2 депутатів:
-Бойко Олександр Іванович
- партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Шевчук Сергій Миколайович
- партія «Громадянська позиція».
Заступник
голови районної ради Нечипоренко В.І. проінформував
присутніх про кадрові зміни, які відбулися в район1 в міжсесійний період:
-головою Іллінецького районного суду відповідно до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» обрано суддю
Олексієнка Олександра
Юрійовича, який приступив до виконання своїх обов’язків з 18 жовтня 2018
року;
-з 29 жовтня 2018 року наказом директора Вінницького обласного центру
зайнятості директором Іллінецької районної філії призначено Семенюка
Сергія Андрійовича;
-начальником Немирівського міжрайвідділу Управління Служби безпеки
України у Вінницькій області призначено Бевза Андрія Анатолійовича.
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Головуючий запропонував розглянути бюджетне питання одним із перших,
що було підтримано депутатами одноголосно.
Порядок денний 32 сесії сьомого скликання 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 внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецького району на 2018-2019 роки.
3. Про звіт голови районної ради про свою діяльність з вересня 2017 року
по листопад 2018 року .
4. Про рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 19
жовтня 2018 року по справі № 0240/2454/18-а.
5. Про внесення змін до штатного розпису КП «Районний трудовий
архів»Іллінецької районної ради.
6. Про надання дозволу головному лікарю КНП «Іллінецька центральна
районна лікарня» Іллінецької районної ради на продовження договору оренди
земельної ділянки з ФОП Гобеляком С.В.
7. Про надання дозволу головному лікарю КНП «Іллінецька центральна
районна лікарня» Іллінецької районної ради на дострокове розірвання
договору оренди комунального майна з ФОП Щербанем В.М.
8. Про затвердження Порядку використання коштів районного бюджету
для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства
соціальної спрямованості на реалізацію програм (проектів, заходів).
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: Тарасова В.П. – депутат районної ради, голова постійної
комісії районної ради з питань законності, прав громадян, депутатської
діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції, начальник
фінансового управління РДА; ( інформація додається).
Після наданої інформації Тарасова В.П. відповіла на ряд запитань керівників
комунальних та бюджетних установ щодо задоволення їх запитів по
фінансуванню, наголосивши, що вільних коштів в районному бюджеті немає.
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).
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Депутат районної ради В.Тарасова залишила сесійну залу і подальшої участі в
роботі сесії не брала.
СЛУХАЛИ 2: « Про внесення змін до районної Програми розвитку та
підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Іллінецького району на 2018-2019 роки»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради ;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до районної Програми розвитку
та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Іллінецького району на 2018-2019 роки»
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 3: «Про звіт голови районної ради про свою діяльність з вересня
2017 року по листопад 2018 року»
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради
( звіт додається).
Після заслуханого звіту голова районної державної адміністрації Лисак А.Р.
подякував
заступнику голови районної ради
Нечипоренку В.І.,
депутатському корпусу районної ради за чітку роботу, співпрацю і взаємодію
направлену на вирішення питань важливих для життєдіяльності району .
ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт голови районної ради про свою діяльність
з вересня 2017 року по листопад 2018 року» прийнято присутніми депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Після того, як відбулося голосування з бюджетного питання та ряду
інших питань порядку денного до депутатського корпусу звернувся
начальник відділу освіти молоді та спорту РДА Рогозін В.В. з проханням
повернутися до бюджетного рішення і винести його на переголосування із
доповненням, яке являється важливо необхідним для подальшої роботи
очолюваного ним відділу. Він запропонував внести доповнення щодо
перерозподілу освітянських коштів, виділивши 50 тис. грн. за рахунок
економії, що склалася у відділі освіти, на погашення боргу приватному
підприємцю Шмигуну Д.А., згідно судового рішення за виконані ремонтні
роботи будівлі Іллінецького НВК « Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- гімназія
№ 2». З ціллю погашення цього боргу на 30 сесії районної ради була
прийнята відповідна програма, яка дає право на фінансування таких заходів.
Це дасть можливість розблокувати казначейські рахунки відновити роботу з
руху платежів та задовільно завершити фінансовий рік.
Заслухавши озвучену Рогозіним В.В. інформацію щодо необхідності
перерозподілу
коштів в сумі 50 тис. грн., депутати одноголосно
проголосували за включення цього доповнення до рішення і поіменним
голосуванням повторно затвердили рішення «Про внесення змін до рішення 23
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сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2017 року № 455 «Про районний
бюджет на 2018 рік»
( рішення в новому варіанті, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 4: «Про рішення Вінницького окружного адміністративного
суду від 19 жовтня 2018 року по справі № 0240/2454/18-а»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради.
Він коротко нагадав депутатам, що на 28 сесії районної ради ініціювалося
питання щодо передачі міжшкільного навчально-виробничого комбінату до
державної власності. Такі дії були зумовлені метою збереження цілісності не
лише майнового комплексу, а й структури, штатної чисельності працюючих
та функціонального призначення цього закладу. МНВК єдиний в районі
проводить навчання і надає якісну професійно-технічну підготовку з
широкого профілю робочих професій.
Але міська рада, яка виявила бажання прийняти в комунальну власність лише
цілісно-майновий комплекс комбінату, без гарантії на збереження
юридичного статусу закладу, звернулася до суду з позовом про визнання
протиправним цього рішення районної ради, який Вінницький
адміністративний суд частково задовільнив .
Нечипоренко В.І. ознайомив присутніх із рішенням суду ( копія судового
рішення додається до протоколу).
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р. підтвердив слова
Нечипоренка В.І. щодо зацікавленості районного керівництва в збереженні
майнового комплексу і всіх видів навчальних послуг, які надає заклад.
З цієї причини і не було належно відреаговано на згоду міської ОТГ про
взяття до власності громади лише майнового комплексу комбінату. Адже
інші громади також мали б право пред’явити права на володіння своєю
часткою, при розподілі майна, що призвело б до часткової чи повної втрати
навчального закладу або його перепрофілювання.
Особливістю МНВК є те, що фінансування на утримання штату
проводиться не за рахунок освітянської субвенції, а лише з районного
бюджету. Тому утримувати такий штат одній громаді нераціонально і
недоцільно. Як наслідок, однозначно послідувало б скорочення та звільнення
працівників, що призвело б до зменшення переліку послуг по професійному
навчанню або й втрати самого закладу. Зараз комбінат переведений на
госпрозрахунок і самостійно заробляє на заробітну плату вчителям, хоча
проведення оптимізації - це неминучий процес в найближчому часі.
Враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань
управління комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених
пунктів від 20.11.2018р., голова РДА висловив пропозицію щодо спільних дій
усіх зацікавлених сторін по напрацюванню єдино правильного рішення,
направленого на повне збереження повноцінного функціонування та
профілю навчального закладу.
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ВИРІШИЛИ:
рішення
«Про
рішення
Вінницького
окружного
адміністративного суду від 19 жовтня 2018 року по справі № 0240/2454/18-а»
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Сесійну залу залишили депутати Врещ В.В., Бойко О.І.
СЛУХАЛИ 5: « Про внесення змін до штатного розпису КП «Районний
трудовий архів»Іллінецької районної ради»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення : « Про внесення змін до штатного розпису КП
«Районний трудовий архів» Іллінецької районної ради» прийнято присутніми
депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 6: « Про надання дозволу головному лікарю КНП «Іллінецька
центральна
районна лікарня» Іллінецької районної ради на продовження
договору оренди земельної ділянки з ФОП Гобеляком С.В.»
Інформує: Масленчук М.М., головний лікар КНА « Іллінецька
центральна лікарня». Він озвучив заяву приватного підприємця Гобеляка
С.В.
щодо продовження йому терміну договору оренди землі, що
знаходиться під торговою точкою. Цей договір був укладений з бувшим
керівником лікарні.
Присутня в залі заступник міського голови Трохимець Л.М.
повідомила присутнім, що земельна ділянка, на якій розташований магазин
підприємця належить міській раді. Тому, за дозволом щодо продовження
договору оренди головному лікарю слід звернутися до міського голови.
Голова РДА, Лисак А.Р. запропонував депутатам зняти питання з розгляду
порядку денного сесії , за що й було проголосовано ( поіменне голосування
додається).
СЛУХАЛИ 7: « Про надання дозволу головному лікарю КНП «Іллінецька
центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради на дострокове
розірвання договору оренди комунального майна з ФОП Щербанем В.М.»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу головному лікарю КНП
«Іллінецька центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради на
дострокове розірвання договору оренди комунального майна з ФОП
Щербанем В.М » прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 8: «Про затвердження Порядку використання коштів районного
бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського
суспільства соціальної спрямованості на реалізацію програм (проектів,
заходів)»;
Інформує: Бурдельна Л.П.,начальник управління праці та соціального
захисту населення РДА, яка повідомила присутнім, що на виконання
Постанови Кабінету Міністрів України № 156 від 14.02.2018р. « Деякі
питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів»,
місцеві органи виконавчої влади починаючи з 2018 року забезпечують
проведення конкурсів з визначення заходів чи проектів, розроблених
громадськими об’єднаннями ветеранів, для реалізації яких надається
фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів. В районі на
даний час діє дві громадські організації - « Спілка учасників АТО та
ветеранів інших бойових дій» , яка в поточному році отримала - 131 тис. грн.,
та районна рада ветеранів отримала - 10 тис.грн.
Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів на 2019 рік буде
проводитися вже по результатам конкурсного відбору для чого й необхідно
затвердити Порядок використання коштів.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Порядку використання коштів
районного бюджету для надання фінансової підтримки інститутам
громадянського суспільства соціальної спрямованості на реалізацію програм
(проектів, заходів)» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).

Головуючий закриває 32 сесію районної ради сьомого скликання.
Звучить Гімн України.
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко.

