ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
ПРОТОКОЛ

28.01.2016 р.

м. Іллінці
Четверта сесія сьомого скликання

Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Присутніх на сесії:
Присутніх запрошених :

34 депутати,
34 чол.,
27 депутатів,
33 чол.

В роботі сесії взяли участь:
Лисак А.Р, - голова районної державної адміністрації, керівники
структурних підрозділів райдержадміністрації, голови територіальних
громад, керівники установ, організацій, підприємств усіх форм власності,
представники засобів масової інформації, представники громадськості.
Відкриває сесію голова районної ради Загороднюк С.А.
Звучить Гімн України.
Перед затвердженням порядку денного голова районної ради
проінформував присутніх про кадрові зміни, які відбулися в районі в
міжсесійний період:
-Любаревич Володимир Володимирович призначений на посаду першого
заступника голови райдержадміністрації.
Також головуючий зробив оголошення про дату скликання наступної
5 сесії районної ради, яка відбудеться 11 березня і наголосив на своєчасній
подачі листів, звернень та клопотань на розгляд постійних комісій згідно
регламенту роботи районної ради.
Присутніх повідомлено, що з 22 лютого в дію вступають зміни до
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно
поіменного голосування за рішення, тому з наступної сесії для полегшення
лічильній комісії процедури підрахунку голосів, прохання до депутатів
займати місця в сесійній залі по фракціям.
Загороднюк С.А. проінформував, що в зв’язку з обговоренням на
попередній сесії питань оплати праці голові районної ради та його
заступнику, кожному депутату надано роздруківку їх зарплат за період
листопад 2015-р.,- січень 2016 р., і коротко прокоментував ситуацію по
виплатах на даний час.
Головуючий прозвітував про хід виконання рішення 3-ої сесії
районної ради 7 скликання:
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« Про відшкодування збитків завданих районному бюджету».
Він повідомив, що проведено ряд консультацій з фахівцями та юристами,
поновлені строки подачі апеляційної скарги від районної ради на рішення
суду першої інстанції, в результаті чого також поновлено строки розгляду
апеляції.
На останньому засіданні апеляційного суду 18.01.2016р., за
безпідставністю, відмінено Постанову Вінницького окружного суду від
23.09.2015р., по позову фінансової інспекції до виконавчого апарату про
стягнення з районної ради коштів в сумі 14тис. 828грн, 56 коп. За основу
взято правові позиції Верховного суду України та Верховного
адміністративного суду України про те, що виплата стимулюючих
надбавок працівникам бюджетної сфери в межах фонду оплати праці
незалежно від того, чи вказані їх розміри у розпорядчих документах чи не
вказані, не свідчать про їх незаконність і не являється
фінансовим
порушенням.
В результаті цього рішення автоматично відпала потреба в подачі
регресного позову.
Хоча суд і не виявив порушень та зловживань, але Загороднюк С.А.,
запевнив, що в подальшій своїй роботі на посаді голови районної ради, він
не буде практикувати такі виплати без погодження з депутатським
корпусом.
Голова проінформував присутніх про роботу в міжсесійний період:
Шановні депутати та запрошені!
Дозвольте мені стисло проінформувати вас про свою роботу як голови
районної ради у міжсесійний період між третьою та четвертою сесіями та
про роботу виконавчого апарату за цей же період.
1.
Вам відомо, що кожна сесія складається як з пленарної частини, так і з
роботи депутатів у постійних комісіях.
За цей час проведено 7 засідань постійних комісій.
Зокрема, бюджетна комісія засідала 2 рази і розглянула 9 питань.
Комісія з питань комунальної власності провела 1 засідання, на якому
розглянуто 10 питань.
Комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури,
спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з
ветеранами засідала двічі і розглянула 6 питань.
Комісія з питань агропромислового комплексу провела 1 засідання,
розглянула 6 питань. А комісія з питань регламенту, депутатської діяльності
і етики, законності, правопорядку та європейської інтеграції провела 1
засідання і розглянула 6 питань.
2.
27 січня проведено засідання президії районної ради;
3.
Виконавчим апаратом районної ради ведеться робота з підготовки
проведення загальних зборів громадян за місцем проживання в населених
пунктах району, що пройдуть у лютому – квітні цього року;
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4.
У мене як голови районної ради, на особистому прийомі громадян
побувало 17 осіб, у заступника голови побувало на прийомі 8 чоловік.
Жителі району постійно звертаються з різних питань до працівників
виконавчого апарату;
5.
Я взяв участь у засіданні Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при голові обласної ради;
6.
Взяв участь у роботі колегії обласної державної адміністрації
7.
Брав участь у роботі комісії, що проводила співбесіди із керівниками
територіальних громад району;
8.
Брав участь у різних заходах, що проводилися у районі: свята до Дня
святого Миколая та Новорічні свята;
9.
Взяв участь в урочистостях до Дня Соборності в обласному центрі;
10.
Крім того, провів особисто співбесіду з керівниками комунальних
закладів та підприємств районної ради, зокрема – «Іллінціфарм», Іллінецька
музична школа, Районний будинок культури;
11.
Керівництво ради нині здійснює роботи з технічного переоснащення
офіційного сайту районної ради.
Шановні колеги!
Не хочеться зупинятися на інших питаннях, бо то є повсякденна праця,
однак скажу, що про неї я також звітуватиму на одній із сесій, як того
вимагає чинне законодавство.
На закінчення виступу Загороднюк С.А. звернувся до представника
громадської організації по протидії корупції Снігиря А.В. з проханням
дотримання об’єктивності при висвітленні в соціальних мережах відео
репортажів пленарних засідань.
Він поставив депутатів до відома, що ведеться робота по переоформленню
сайту районної ради і в подальшому на ньому будуть подаватися повні
версії перебігу сесій.
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і
працює на 4 сесії у складі 4 депутатів:
-Шевчук Сергій Миколайович - партія «Громадянська позиція»;
-Кобець Микола Іванович
- Аграрна партія України;
-Змієвець Леонід Миколайович- партія ВО « Батьківщина»;
-Бойко Олександр Іванович- партія «Блок Петра Порошенка
«Солідарність».
Регламент роботи сесії затверджений на 2 сесії районної ради сьомого
скликання.
Функції секретаріату виконують працівники виконавчого апарату
районної ради.
Перед затвердженням порядку денного сесії головуючий озвучив
пропозицію Президії районної ради про зняття з розгляду питання «Про
затвердження Програми розвитку особистих селянських та
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фермерських господарств Іллінецького району на 2016–2020 роки» в
зв’язку з тим, що розробник Програми не врахував рекомендації постійної
комісії районної ради з питань агропромислової політики, регулювання
земельних відносин та охорони природних ресурсів, а тому це питання
потребує доопрацювання.
Також запропоновано виключити з порядку денного питання «Про
звернення депутатів Іллінецької районної ради до Верховної Ради
України щодо реформи децентралізації влади», так як по ньому вже
надійшла відповідь до інших районів, які надсилали звернення раніше. Це
питання ще доопрацьовується на державному рівні.
Стельмащук М.С., депутат районної ради, голова комісії з питань
управління комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою
населених пунктів вніс пропозицію додатково винести на розгляд сесії
питання « Про встановлення надбавки голові районної ради Загороднюку
С.А»., та « Про встановлення надбавки заступнику голови районної ради
Швецю В.А.»
Депутати районної ради одноголосно підтримали зміни та доповнення до
порядку денного 4 сесії.
Порядок денний:
1. 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
2016-2017 роки.
2. Про внесення змін до Комплексної програми мобілізації зусиль органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової
служби району щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів на
2012-2016 роки.
3. Про надання дозволу директору комунального закладу «Територіальний
центр соціального обслуговування» Іллінецької районної ради Легкому
Є.М. на здачу в оренду частини приміщення.
4. Про надання дозволу завідувачу сектору культури і туризму
райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження строку договору
оренди частини вільного приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей» з
ФОП Паламарчуком О.І.
5. Про надання дозволу завідувачу сектору культури і туризму
райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження строку договору
оренди частини вільного приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей» з
ФОП Рижманем О.І.
6. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду вільного
приміщення Іллінецькій міській раді.
7. Про розірвання договору оренди комунального майна з громадським
формуванням з охорони громадського порядку м.Іллінці «Народна
самооборона».
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8. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду вільного
приміщення ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових дій».
9. Про надання дозволу голові районної ради на організацію процедури здачі в
оренду вільних приміщень.
10. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, що надаються в оренду громадянину Кучинському А.І.
для ведення фермерського господарства, розташованих на території
Жорницької сільської ради Іллінецького району Вінницької області.
11. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, що надаються в оренду СТОВ «Україна» для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території
Тягунської сільської ради Іллінецького району Вінницької області.
12. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що надається в оренду фермерському господарству
«Нива-С» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Кантелинської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області.
13. Про внесення змін до Положення про постійні комісії районної ради
сьомого скликання.
14. Про внесення змін до Регламенту районної ради сьомого скликання.
15. Про внесення змін до структури виконавчого апарату Іллінецької
районної ради.
16.Про уповноважену особу Іллінецької районної ради в робочих органах
Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.
17.Про звернення депутатів Іллінецької районної ради до народних депутатів
України Демчака Р.Є. та Кудлаєнка С.В. щодо відновлення функціонування
Липовецького центру ДАЇ 0508.
18.Про надання додаткової оплачуваної відпустки голові районної ради
Загороднюку С.А.
19. Про затвердження плану роботи районної ради 7 скликання на 2016 рік.
20. Про надання дозволу комунальному закладу «Територіальний центр
соціального обслуговування» Іллінецької районної ради Вінницької області
на прийняття гр. Кухарева І.І. в стаціонарне відділення для постійного
проживання та звільнення від плати за надання соціального
обслуговування.
21. Про упорядкування структури та зміни в статутних документах
комунального закладу « Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради
22.Про встановлення надбавки до посадового окладу голові районної ради
Загороднюку С.А.
23.Про встановлення надбавки до посадового окладу заступнику голови
районної ради Швецю В.А.
Порядок денний із доповненнями та змінами прийнято одноголосно.
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СЛУХАЛИ:1. «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 2016-2017 роки»
Інформувала:
Бурдельна Л.П., – начальник управління праці та
соціального захисту населення. Вона ознайомила присутніх із змінами, які
розроблені управлінням соціального захисту стосовно розмежування, порядку
призначення, надання та отримання пільговими категоріями державної
допомоги та компенсаційних виплат, передбачених чинним законодавством.
Детально ці зміни до програми вказані в проекті рішення. Вони не являються
остаточними і будуть постійно доопрацьовуватися
На запитання голови районної ради щодо врахування рекомендації
членів Президії районної ради про перерозподіл коштів в сторону
збільшення таких виплат пораненим учасникам АТО на довготривале
лікування, виступаюча відповіла, що порядком передбачено регулювання
цих виплат і при наявності коштів в районному бюджеті вони можуть
змінюватися.
Школьний І.С., депутат районної ради, голова фракції «Блоку Петра
Порошенка « Солідарність» запропонував конкретно збільшити розмір
матеріальної допомоги на лікування пораненим учасникам
антитерористичної операції із 2тис. грн. до 5 тис. грн., в чому його
одноголосно підтримали присутні депутати.
ВИРІШИЛИ: Рішення « 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 2016-2017 роки» із доповненнями
прийнято одноголосно
( рішення додається ).
СЛУХАЛИ:2. « Про внесення змін до Комплексної програми мобілізації
зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної
податкової служби району щодо забезпечення надходжень до бюджетів
усіх рівнів на 2012-2016 роки».
Інформував: Шпак В.П.,начальник Іллінецької ОДПІ.
Він звернувся до депутатів з проханням затвердити зміни, виділивши кошти
під виконання програми на утеплення приміщення податкової та придбання
оргтехніки і канцтоварів для забезпечення ефективної, безперебійної
роботи по наданню адміністративно-консультативних послуг, проведення
семінарів та навчань. З держаного бюджету жодної копійки на ці цілі не
надійшло.
Виступили:
Загороднюк С.А., голова районної ради, проінформував, що члени
профільної комісії та Президії з розумінням віднеслися до проблем
податкової служби і підтримали виділення коштів на придбання канцтоварів
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але рекомендували утриматися від фінансування робіт по утепленню
адмінприміщення. Вони вважають, що на початку року, коли немає
надходжень, а лише дефіцит бюджету та велика незабезпеченість по
основних статтях поки що цього робити не слід.
За таких обставин, капітальні видатки на ремонт будуть порушенням
фінансово-бюджетної законодавства. В подальшому, при виконанні
районного бюджету, надходженні додаткових коштів та перерозподілі
вільного залишку це питання буде розглянуто і по мірі можливості
вирішено.
Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації, підтримав свого
колегу і зауважив, що проблема через незабезпеченість в повсякденній
роботі найнеобхіднішими матеріали існує в усій системі державної влади.
Працівники управлінь і відділів райдержадміністрації працюють за повної
відсутності фінансування на придбання оргтехніки та канцелярських
товарів. В зв’язку з такою критичною ситуацією є думка щодо розробки
загальної комплексної програми під виділення коштів на виконання
делегованих повноважень.
Що ж стосується змін до програми по виділенню конкретної суми на
утеплювальні роботи податковій інспекції, вважаю його недоцільним, адже
це зобов’язує до перегляду та прийняття ряду рішень, зокрема по змінах
дохідної частини бюджету.
Пунктом 6,2 Комплексної Програми вже передбачено можливість
фінансування на зміцнення матеріально-технічної бази податковій. Тому
на протязі року при наповненні бюджету, залученні додаткових надходжень
від різних видів податків та зборів це питання буде вирішуватися .
Головуючий озвучив дві поправки, які надійшли в ході обговорення :
- Рекомендація Президії районної ради « підтримати виділення 38 тис.
грн., на придбання канцелярських товарів та відтермінування розгляду
питання по коштам на роботи по утеплення адмінприміщення».
- Пропозиція голови РДА « в проект рішення не вносити пункту
щодо коштів на ремонтні роботи по утепленню, тому що пункт про
виділення фінансування на зміцнення матеріально-технічної бази податкової
в Програмі вже є. А після фактичного надходження коштів в бюджет
повернутися до цього питання.
Слушну та чітку пропозицію внесла депутат районної ради,
начальник фінансового управління РДА Тарасова В.П., яка
проінформувала присутніх, що в зв’язку з великою незабезпеченістю
коштами на заробітну плату працівникам бюджетної сфери району( близько
9,5 млн.грн.), питання фінансування інших заходів поки що не повинні
розглядатися. Розподіл вільного залишку буде направлений в основному на
покриття дефіциту по захищених статтях. Але щоб в подальшому, при
наповненні бюджету, повернутися до розгляду та задоволення клопотання
начальника Іллінецької ОДПІ, Тарасова В.П., пропонує П 6.2 «Комплексної
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програми мобілізації зусиль органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, державної податкової служби району щодо забезпечення
надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012-2016 роки» в частині джерел
фінансування доповнити словами «.. за рахунок коштів вільного залишку..»
Депутати одноголосно підтримали цю поправку.
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» із
доповненням прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ:3 „ Про надання дозволу директору комунального закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної
ради Легкому Є.М. на здачу в оренду частини приміщення. ”
Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу директору комунального
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької
районної ради Легкому Є.М. на здачу в оренду частини приміщення. ”
прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ:4 « Про надання дозволу завідувачу сектору культури і туризму
райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження строку договору
оренди частини вільного приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей» з
ФОП Паламарчуком О.І.»
Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу завідувачу сектору культури і
туризму райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження строку
договору оренди частини вільного приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий
музей» з ФОП Паламарчуком О.І.» прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ:5 « Про надання дозволу завідувачу сектору культури і туризму
райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження строку договору
оренди частини вільного приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей» з
ФОП Рижманем О.І.»
Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу завідувачу сектору культури і
туризму райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження строку
договору оренди частини вільного приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий
музей» з ФОП Рижманем О.І.» прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ6: «Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду
вільного приміщення Іллінецькій міській раді»
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Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу голові районної ради на здачу
в оренду вільного приміщення Іллінецькій міській раді» прийнято
одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ 7: «Про розірвання договору оренди комунального майна з
громадським формуванням з охорони громадського порядку м.Іллінці
«Народна самооборона».
Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення «Про розірвання договору оренди комунального
майна з громадським формуванням з охорони громадського порядку м.Іллінці
«Народна самооборона» прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ 8: «Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду
вільного приміщення ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових
дій».
Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення : «Про надання дозволу голові районної ради на здачу
в оренду вільного приміщення ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів інших
бойових дій» прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ 9: «Про надання дозволу голові районної ради на організацію
процедури здачі в оренду вільних приміщень»
Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу голові районної ради на
організацію процедури здачі в оренду вільних приміщень» прийнято
одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ 10 «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду громадянину
Кучинському А.І. для ведення фермерського господарства, розташованих на
території Жорницької сільської ради Іллінецького району Вінницької області»
Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду
громадянину Кучинському А.І. для ведення фермерського господарства,
розташованих на території Жорницької сільської ради Іллінецького району
Вінницької області» прийнято одноголосно
( рішення додається).
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СЛУХАЛИ 11 «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду СТОВ «Україна»
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на
території Тягунської сільської ради Іллінецького району Вінницької області»
Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду
СТОВ «Україна» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованих на території Тягунської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області» прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ 12: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду фермерському
господарству «Нива-С» для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Кантелинської сільської ради
Іллінецького району Вінницької області.
Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду
фермерському господарству «Нива-С» для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, розташованої на території
Кантелинської сільської ради Іллінецького району Вінницької області»
прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ 13: «Про внесення змін до Положення про постійні комісії
районної ради сьомого скликання»
Інформував: Швець В.А., заступник голови районної ради
Він коротко ознайомив присутніх із змінами, які необхідно внести в
Положення про постійні комісії районної ради , щоб підвищити ефективність
їх роботи, а саме:
- зобов’язати членів постійних комісій відвідувати засідання і активно
працювати в профільних комісіях;
- уточнюється порядок, форма, зміст і терміни підготовки і написання
протоколів засідань постійних комісій;
- вказується порядок оприлюднення та строки надання на запити копій
протоколів
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Положення про постійні
комісії районної ради сьомого скликання» прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ 14: «Про внесення змін до Регламенту районної ради сьомого
скликання»
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Інформував: Швець В.А., заступник голови районної ради, який
повідомив, що Верховна Рада прийняла зміни до Закону України « Про
місцеве самоврядування в Україні», які передбачають поіменне голосування
за проекти рішень на сесійних засіданнях. Вони вступають в дію з 23 лютого і
є обов’язковими для оприлюднення на сайті в день проведення голосування.
В регламент районної ради також необхідно внести ці зміни.
До депутатів звернувся головуючий з проханням визначитися з постійним
місцем, яке вони займатимуть на наступних сесіях. Це полегшить лічильній
комісії оперативно здійснювати підрахунок персонального голосування.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Регламенту районної ради
сьомого скликання» прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ15: «Про внесення змін до структури виконавчого апарату
Іллінецької районної ради»
Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради, повідомив, що
згідно з вимогами класифікатора посад, передбачених Постановою Кабінету
Міністрів України № 268, необхідно внести зміну в назву посади юриста,
доповнивши її словами « головний спеціаліст-юрист».
Перед голосуванням за даний проект, начальник фінансового
управління РДА, депутат районної ради Тарасова В.П., наголосила на
дотриманні процедури візування проектів рішень їх розробниками та
відповідальними працівниками виконавчого апарату, в першу чергу це
стосується юриста районної ради. Депутати повинні бачити все візування і
бути впевнені в правомірності та відповідності чинному законодавству рішень,
які приймаються на сесіях.
Семенюк С.А., керуючий справами виконавчого апарату районної
ради завірив присутніх, що роздані депутатам проекти були опрацьовані і
завізовані згідно вимог регламенту районної ради.
Голова районної ради пообіцяв, що в подальшому депутатам будуть
надаватися повністю завізовані проекти рішень.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до структури виконавчого
апарату Іллінецької районної ради» прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ16: «Про уповноважену особу Іллінецької районної ради в робочих
органах Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування»
Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення «Про уповноважену особу Іллінецької районної ради в
робочих органах Вінницької обласної асоціації органів місцевого
самоврядування» прийнято одноголосно
( рішення додається)
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СЛУХАЛИ 17: «Про звернення депутатів Іллінецької районної ради до
народних депутатів України Демчака Р.Є. та Кудлаєнка С.В. щодо
відновлення функціонування Липовецького центру ДАЇ 0508»
Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення «Про звернення депутатів Іллінецької районної ради
до народних депутатів України Демчака Р.Є. та Кудлаєнка С.В. щодо
відновлення функціонування Липовецького центру ДАЇ 0508» прийнято
одноголосно
( рішення додається) .
СЛУХАЛИ:18. «Про надання додаткової оплачуваної відпустки голові
районної ради Загороднюку С.А.»
Інформував : Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання додаткової оплачуваної відпустки
голові районної ради Загороднюку С.А.» прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ:19 « Про затвердження плану роботи районної ради 7 скликання на
2016 рік»
Інформував: Семенюк С.А., керуючий справами виконавчого апарату
районної ради, який коротко ознайомив присутніх з розділами річного
плану роботи районної ради і запевнив депутатів, що всі пропозиції та
доповнення, які поступатимуть впродовж року будуть розглядатися
і вноситимуться в діючий план.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження плану роботи районної ради 7
скликання на 2016 рік прийнято одноголосно
( рішення додається) .
СЛУХАЛИ:20. «Про надання дозволу комунальному закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної
ради Вінницької області на прийняття гр. Кухарева І.І. в стаціонарне
відділення для постійного проживання та звільнення від плати за надання
соціального обслуговування»
Інформував: Загороднюк С.А., голова районної ради,
він повідомив, що від міської ради надійшло клопотання щодо надання
дозволу на проживання в Територіальному центрі соціального
обслуговування жителя с. Неменка Кухарева І.І., інваліда по зору, який
проживає в надзвичайно складних побутових умовах і потребує постійного
догляду, так як являється абсолютно сліпим.
Його діти ведуть аморальний спосіб життя і не піклуються про батька.
Президія районної ради, на яку поступило це звернення, рекомендувала його
сесії для позитивного вирішення.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу комунальному закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної
ради Вінницької області на прийняття гр. Кухарева І.І. в стаціонарне

13
відділення для постійного проживання та звільнення від плати за надання
соціального обслуговування» прийнято одноголосно
( рішення додається)
СЛУХАЛИ:21. «Про упорядкування структури та зміни в статутних
документах комунального закладу « Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Іллінецької районної ради»
Інформувала: Дубова Л.П., депутат районної ради, член постійної
комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури,
спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з
ветеранами,
Шановна президіє,депутати і запрошені!
Сьогодні наша держава переживає не найкращі часи: в країні ведуться
бойові дії, гинуть люди, щоденно зростають ціни не тільки на продукти і
товари повсякденного попиту, але і на комунальні послуги. Зменшуються
видаткові частини бюджетів усіх рівнів, недостатньо фінансується заробітна
платня та енергоносії охорони здоров’я ,освіти, культури та інших
соціальних сфер.
Погіршується демографічна ситуація як в державі загалом , так і в
нашому районі. Зокрема, упродовж 10-и років кількість населення району
зменшилася на 3022 особи ( з 40900 до 37878). Щорічно народжується
майже 400 діток , помирає майже 600 осіб, тобто смертність в 1,5 рази
перевищує народжуваність. Збільшується кількість
непрацездатного
населення, яке потребує підвищеної уваги з боку не тільки медиків , але й
інших соціальних служб.
Сьогодні в умовах обмеженого фінансування первинної ланки-сімейної
медицини району постало питання щодо реорганізації медичних закладів на
селі.
Незважаючи на прогресуюче погіршення демографічної ситуації,
мережа фельдшерсько-акушерських пунктів району не змінювалась
упродовж понад 20 років. Люди звикли до того , що в кожному селі був
ФАП, де працювали фельдшер , акушерка, молодший медпрацівник.
Але відомчі міністерства мають своє бачення на розвиток медицини і
тому видають, на мою думку , інколи безглузді накази, які спрямовані лише
на економію бюджетних коштів, але вони не враховують потреб людей.
Тому керівництво лікувальних закладів змушене іти на надто непопулярні
заходи.
Наказом МОЗ України від 04.11.2011 року № 755, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за №1484/20222, зі
змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 17 жовтня
2012 р. № 813 , розроблено Положення про фельдшерськоакушерський/фельдшерський пункт, згідно з яким медичний пункт
створюється в населеному пункті за наявності загальної кількості жителів
300 і більше осіб.
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У районі нараховується 8 населених пунктів з чисельністю населення
до 300 осіб, в т.ч. 3 села з кількістю до 100 осіб, маємо лише 3
фельдшерсько-акушерських пункти, що обслуговують жителів від 700 до
1000 осіб ( Це Камяногірка -863, Городок-961, Слободище -924), 1 ФАП
надає медпослуги більше 1000 чоловік.( Кальник -1080 осіб) та 23
фельдшерсько- акушерських пункти розташованих у селах з населенням від
300 до 700 жителів.
Згідно з цим Положенням маємо 8 сіл, в яких фельдшерські пукти не
передбачені.( ФП с.с. Лугова-59 осіб, Шевченкове-87 осіб, Волошкове-106
осіб, Іванівка-126 осіб, Уланівка-183 особи, Слобідка-238 осіб, Привільне251 особа, Райки-275 осіб.)
Згідно з наказом МОЗ України від 21.08.2014 року № 585 « Про
затвердження Примірних штатних нормативів Центру первинної медичної (
медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів» 1 посада
завідувача вводиться в усіх медичних пунктах, 0.5 посади середнього
медичного працівника (медична сестра патронажна, фельдшер, акушерка) у
медпунктах, що обслуговують від 700 до 1000 жителів.
На території району функціонує 17 ФАПів , які обслуговують жителів
сіл з кількістю до 700 осіб, в яких затверджено, крім 1,0 посади завідувача
ФАПом та 0,5 посади молодшого медичного працівника, ще по 0,5 посади
середнього медичного працівника, що не відповідає нормативам наказу
МОЗ № 585 та потребує додаткових коштів, які не передбачені у медичній
субвенції на 2016 рік. Це такі села,як: Борисівка, Василівка, Павлівка,
Красненьке, Копіївка. Купчинці, Яструбинці, Кантелина, Вербівка,
Криштопівка ,Шабельня, Паріївка, Даньківка, Хрінівка, Пархомівка,
Розсоховата.
В зв’язку з вищевикладеним адміністрація КЗ « ЦПМСД» просить
розглянути це питання та прийняти відповідне рішення стосовно зміни в
структурі Центру ПМСД, а саме реорганізувати фельдшерські пункти в
медичні пункти тимчасового базування (8 закладів з кількістю населення до
300 чоловік с.Лугова, Шевченкове ,Волошкове, Іванівка, Уланівка,
Слобідка, Привільне, Райки) ; фельшерсько-акушерські пункти, що
обслуговують від 300 до 700 осіб - у фельдшерські пункти: 17 ФАПів Борисівка, Василівка, Павлівка, Красненьке, Копіївка, Купчинці,
Яструбинці, Кантелина, Вербівка, Криштопівка, Шабельня, Паріївка,
Даньківка, Хрінівка, Пархомівка, Росоховата та Камяногірка.
Це приведе до_вивільнення
із штатних розписів по 1,0 посаді
завідувача фельдшерським пунктом та 0,5 посади молодших медичних
працівників (ФП сс..Слобідка, Уланівка, Привільне, Іванівка) ( на утримання
потребують разом 146 тис. 285,72грн. КЕКВ 2111 – 119 тис. 906,33грн. та
КЕКВ – 2120 26 тис. 379,39). Посади на інших фельдшерських пунктах у
селах (Райки, Волошкове, Шевченкове, Лугова) перепрофільовані у
недостаючі посади( згідно штатних нормативів) КЗ « ЦПМСД» та
амбулаторій, як його структурних підрозділів;
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Крім того, буде вивільнено по 0,5 ставки посад середніх медпрацівників у
ФАПах, що обслуговують від 300 до 700 осіб( 17 Фапів - Борисівка,
Василівка, Павлівка, Красненьке, Копіївка, Купчинці, Яструбинці,
Кантелина, Вербівка, Криштопівка, Шабельня, Паріївка,
Даньківка,Хринівка,Пархомівка,Росоховата,Камяногірка;
Буде вивільнено по 0,5 ставки посад молодших медичних працівників
та 0,5 ставки посади середніх медичних працівників у ФАПах від 700 до
1000 жителів ( 2 ФАПи-Слободище ,Городок.)
Згідно з розрахунками
всі зазначені зміни дадуть щомісячну
економію у сумі 39 тис.780грн,71 коп.,що упродовж року складе 477
тис. 368 грн, 60 коп. У результаті проведених заходів можливе об’єднання
зайнятих на даний час по 0,5 посад молодших медичних працівників, що
дасть можливість зекономити частину бюджетних коштів при нарахуванні
єдиного соціального внеску на заробітну плату.
Всі перераховані заходи стосуються конкретних людей, оплата праці
яких не передбачена медичною субвенцією на 2016 рік. Якщо в районному
та місцевих бюджетах не буде вишукано кошти на до фінансування цієї
ланки сімейної медицини, то будуть звільнені з роботи кваліфіковані
працівники.
Середня зарплата середніх медичних працівників становить-1825грн,
молодших- 696,5 (по 0,5 ставки). Мало хто погодиться за такі гроші і вдень,
і вночі, в гарну погоду чи непогоду, добираючись по бездоріжжю надавати
медичну допомогу хворим.
У селах, які не відповідають МОЗівським нормативам ,проживають
люди, і в основному люди похилого віку, які все життя важко працювали , а
,вийшовши на заслужений відпочинок , надбали букет хвороб і будуть до
певної міри позбавлені медичної допомоги, бо в нічний час медпрацівника в
селі не буде.( Це станеться там , де будуть медичні пункти тимчасового
базування).
На депутатській комісії , до якої я входжу, було розглянуто це питання,
однак ми не змогли прийняти конкретного рішення , тому було
запропоновано винести це питання на розгляд усіх депутатів на пленарне
засідання сесії. Нас обирали до ради люди і ми повинні знайти достойний
вихід із цієї ситуації.
На території населених пунктів знаходяться сільгосп - формування, які
користуються паями селян. У сільських радах збільшилась дохідна частина
бюджетів. Тому я пропоную вишукати можливості і виділити ту невелику
суму, щоб не було скорочення медичних працівників.
Мені відомо, що під час співбесід із очільниками територіальних
громад керівництво району вело розмову щодо цих проблем. Сподіваюсь,
що кожен керівник громади переймається проблемами своїх виборців.
Як на мене, надто суперечливим є той факт, що державною медичною
субвенцією не передбачаються кошти на пільгове забезпечення ліками
окремих категорій хворих людей - це онкохворі, хворі, що перенесли
операції з трансплантації певних органів, інші категорії. Тому керівництво

16
КЗ « Центр первинної медико-санітарної допомоги» змушене зменшувати
фінансування на заробітну платню та нарахування на неї, аби хоча б
частково забезпечити вищезазначених хворих.
Шановні колеги-депутати та шановні запрошені!
Сподіваюсь, що кожен з вас , прослухавши мій виступ, пройметься
бідами первинної ланки охорони здоров’я Іллінеччини. Погоджуюсь, що
додаткові кошти потрібні на все: освіту, культуру, фізичну культуру,
дороги, транспорт та інше. Але кому потрібне все перераховане мною, якщо
нікому надати людині допомогу для єдиного і найголовнішого - для життя.
Дякую! Запрошую висловити власні судження та міркування з цієї
проблеми.
ВИСТУПИЛИ:
Атаманюк О.Є., головний лікар КЗ « ЦПМСД», ознайомив присутніх із
критичним станом, який склався на сьогодні в медичній галузі району.
При збереженні структури працівників незмінною на протязі багатьох років,
фінансування зменшилося в рази і на сьогодні лише незабезпеченість по
зарплаті складає біля 790 тис.грн., не говорячи про відсутність коштів на
придбання медикаментів, медичного обладнання, пально-мастильних
матеріалів обслуговування транспорту, оплату енергоносіїв та інші статті.
Медичної субвенції, яку планується отримати в 2016 році, заледве
вистачить лише на зарплату працівникам, які безпосередньо займаються
лікуванням хворих. Таку ситуацію вирішити районний бюджет самостійно
не в змозі. Тому ми зверталися до керівників територіальних громад з
проханням утримувати своїх медпрацівників.
Прораховувалися різні варіанти заходів та пропозицій щодо вирішення цієї
проблеми. Але при любому варіанті страждатимуть хворі та медперсонал . І
все ж в такій ситуації, вважаю найоптимальнішим варіантом здійснення
оптимізації штатів, приведення їх у відповідність до нормативних
документів, що дасть приблизну річну економію в сумі 430 тис.грн.
Правороцький Ф.С., депутат районної ради, член постійної комісії з
питань законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і
етики,регламенту та європейської інтеграції, закликав депутатів не
приймати поспішних рішень, які можуть привести до кризових наслідків, як у
випадку з передачею в попередньому скликанні майнового комплексу лікарні
на баланс області. Назад в район це майно повернулося із мільйонними
боргами, які до цих пір не можна погасити.
При вирішенні проблем, найперше необхідно враховувати людський фактор:
здоров’я, життя і благополуччя наших жителів, з якими чомусь забувають
радитися, обговорювати існуючі проблеми і шляхи їх вирішення.
Пропозиція по оптимізації кадрів, що означає фактичне їх скорочення чи
вивільнення не врахувала великої кількості малочисельних сіл в районі і те,
що вони розташовані на досить великих відстанях одне від одного, а
транспортне сполучення і дорожня інфраструктура в досить поганому стані.
І, при відсутності свого медпрацівника немає ніякої гарантії, що швидка
допомога буде вчасною і ефективною. Існує багато інших шляхів
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вирішення фінансової проблеми, один із яких - можливе залучення
спонсорських коштів від фермерів та керівників сільськогосподарських
підприємств, яким люди довірили свої паї і які можуть виділяти певні суми
на утримання сільських медпрацівників.
Вважаю, що за це питання не потрібно сьогодні голосувати, воно потребує
всебічного вивчення і доопрацювання з урахуванням всіх аспектів та
пропозицій.
Насушний В.О.,головний лікар Іллінецької ЦРЛ , попросив депутатів з
проханням розглядати і вирішувати складну ситуацію, яка склалася в
медицині району не окремо по структурним ланкам, утвореним в результаті
реформування, а в контексті одного колективу, із спільними труднощами та
проблемами.
Задорожна Н.М., депутат районної ради, член постійної комісії з питань
комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури,
спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з
ветеранами, звернулася до депутатів з розумінням віднестися до питання,
яке обговорюється вже не вперше. А саме, необхідність зміни тарифної сітки
в комунальному закладі ЦПМСД. Адже згідно нормативно-законодавчих
актів Міністерства охорони здоров’я, її необхідно було привести у
відповідність ще з 2011року. Тобто, у селах з кількістю жителів менше 300
чоловік, замість ФАПІВ , мають функціонувати тимчасові медпункти, які
мають утримуватися органами місцевого самоврядування. Рішення
необхідно прийняти, щоб дати можливість адміністрації лікарні приступити
до упорядкування тарифної сітки. Інакше невиконання наказів МОЗу
призведе до перевірок фінансово-контролюючих органів,сплати штрафів та
подальше утримання медичних закладів за рахунок районного бюджету.
Голова районної ради Загороднюк С.А. повідомив, що на засіданні
постійної комісії та Президії районної ради також були різні думки і
пропозиції але все ж таки напрацьовано спільний проект рішення, текст
якого зачитав депутатам:
пропонується надати дозвіл головному лікарю КЗ « Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради» внести зміни до
структури та, статутних документів закладу, врахувавши при цьому
можливість збереження окремих посад медичних працівників в сільських
медичних пунктах за умови залучення додаткових коштів на ці цілі з інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
Це рішення дасть можливість не тільки упорядкувати штатну
чисельність але й залучити кошти територіальних громад, допомогу від
сільгосппідприємств, фермерів чи інших джерел фінансування на утримання
сільського медпрацівника, якщо в населеному пункту є в цьому потреба.
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Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації звернувся до депутатів
з проханням підтримати, яке надасть головному лікарю повноваження
вчиняти управлінські дії в частині приведення у відповідність до бюджетних
призначень структури і штату медичного закладу « ЦПМСД», структурні
підрозділи якого в населених в подальшому планується утримувати із
резервного фонду, який буде створено за рахунок залучення коштів сільських
бюджетів, фінансової допомоги підприємств, господарств, підприємців, інших
додаткових джерел надходжень, які не суперечать чинному законодавству і не
призведуть до порушень бюджетно-фінансової дисципліни.
В обговоренні також взяли участь депутати районної ради
Божнюк С.В., Митко С.М., Камінський М.А.- голова спілки учасників АТО,
та інші присутні, які висловили своє бачення і міркування по вирішенню
проблеми медицини району але були єдині в думці, що таке рішення не
можна приймати поспіхом, не врахувавши всі аспекти, не зваживши всі за і
проти. Адже за цими діями стоять люди, їх здоров’я, їх життя. Питання
потребує всебічного вивчення та доопрацювання.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про упорядкування структури та зміни в
статутних документах комунального закладу « Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради» не прийнято.
Перед розглядом додаткових питань по встановленню надбавок керівництву
районної ради, голова районної ради Загороднюк С.А., та заступник голови
районної ради Швець В.А., заявили, що згідно ст.59/1 Закону України « Про
місцеве самоврядування в Україні», вони участі в голосуванні по цих
рішеннях не беруть.
СЛУХАЛИ 22: «Про встановлення надбавки до посадового окладу голові
районної ради Загороднюку С.А.»
Інформував: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про встановлення надбавки до посадового
окладу голові районної ради Загороднюку С.А.» прийнято більшістю
голосів (« за» -24, «проти»-0, « утрималися»-0 «не голосували»-3)
( рішення додається)
СЛУХАЛИ 23: «Про встановлення надбавки до посадового окладу
заступнику голови районної ради Швецю В.А.»
Інформував: Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: «Про встановлення надбавки до посадового окладу
заступнику голови районної ради Швецю В.А.» прийнято більшістю
голосів (« за» -24, «проти»-0, « утрималися»-0 «не голосували»-3)
( рішення додається)
Голова районної ради С. Загороднюк закриває четверту сесію районної
ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Голова районної ради

С. Загороднюк.

