ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
ПРОТОКОЛ
м. Іллінці

26.04.2016рік

Шоста сесія сьомого скликання
Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Зареєструвалося:
Присутніх на сесії:
Присутніх запрошених :

34 депутати,
34 чол.,
29 депутатів,
29 депутатів,
28 чоловік.

У роботі сесії взяли участь:
Лисак А.Р, - голова районної державної адміністрації,
Одарченко П.Я., депутат обласної ради, керівники структурних підрозділів
райдержадміністрації,
голови
територіальних
громад,
керівники
правоохоронних органів, керівники установ, організацій, підприємств усіх
форм власності, представники засобів масової інформації
району,
представники громадськості.
Відкриває сесію голова районної ради Загороднюк С.А.
Звучить Гімн України.
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і працює
на 6 сесії у складі 4 депутатів:
Бобкова Олена Миколаївна -партія « Українське об’єднання
патріотів- Укроп»;
-Бойко Олександр Іванович- - партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Змієвець Леонід Миколайович- партія ВО « Батьківщина»;
-Кобець Микола Миколайович - Аграрна партія України;
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 повідомив,
що сесія відбувається в день 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕСнайбільшої техногенної катастрофи ХХ століття, і запропонував
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вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто від мирного атома відійшов
у небуття, а всім живим побажав миру, добра і здоров’я і щоб ніколи
більше світ не зазнав таких катастроф.
Голова ради оголосив про дату скликання наступної 7 сесії районної ради 20 травня 2016 року.
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р. привітав
начальника фінансового управління РДА, депутата районної ради Тарасову
В.П. із присвоєнням їй високої президентської нагороди, звання Заслужений
економіст України та врученням їй нагрудного знаку і стисло озвучив свої
плани щодо подальшої роботи в Іллінецькому районі.
Купрій І.І., начальник відділу економічного розвитку РДА ознайомила
присутніх із станом реалізації проекту ЄС та програми розвитку ООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 3» та інших грантових
програм, розробленими європейською спільнотою , в яких беруть участь 4
теторіальні громади району. В разі їх перемоги, будуть залучені чималі
інвестиції в район, що дасть змогу розбудувати і упорядкувати
інфраструктуру населених пунктів. Вона закликала присутніх до співпраці і
підтримки при голосуванні за виділення коштів на спів фінансування
проектів із районного бюджету.
Голова районної ради Загороднюк С.А. проінформував присутніх про
роботу в міжсесійний період:
Шановні депутати та запрошені!
Доводжу до вашого відома інформацію про власну роботу, роботу
заступника голови ради та роботу виконавчого апарату районної ради у
міжсесійний період між минулою та сьогоднішньою сесіями.
Перед проведенням 6 позачергової сесії районної ради 7 скликання
проведено засідання таких постійних депутатських комісій:
1. З питань управління комунальною власністю, торговельного і
побутового обслуговування населення, комплексного розвитку і
благоустрою населених пунктів (голова комісії – Стельмащук М.С.) –
1 засідання;
2. З питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури,
спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи
з ветеранами (голова комісії – Колосенко О.Д.) – 1 засідання;
3. З питань агропромислової політики, регулювання земельних відносин
та охорони природних ресурсів (голова комісії –Врещ В.В.) –1
засідання;
4. З питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району
та підприємництва (голова комісії – Мороз П.А.) – 3 засідання;
5. З питань регламенту, депутатської діяльності і етики, законності,
правопорядку та європейської інтеграції (голова комісії – Тарасова
В.П.) 1 засідання.
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На комісіях розглянуто 35 питань. Крім того, відбулося засідання
президії районної ради.
Взяли участь у таких заходах:
21.03.2016 року – селекторна нарада;
22.03.2016 року – нарада із сільськими, селищним та міським головами;
24.03.2016 – сесія обласної Ради;
31.03.2016 року – семінар у селищі Дашів з питань об’єднання громад:
30.03.2016 року – заступник голови взяв участь у зустрічі з
представниками ДЕСПРО в Іллінецькому.
Я особисто, мій заступник Швець В.А. взяли участь у проведенні зборів
громадян за місцем проживання у 17 населених пунктах.
6 квітня- я взяв участь у загальних зборах голів районних рад Вінницької
області - повноважних представників членів Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування «Українська Асоціація районних та
обласних рад» Вінницької області. Також 6 квітня я разом з Дашівським
селищним головою взяв участь у програмі «Позиція» на ВДТ, присвяченій
добровільному об’єднанню територіальних громад.
7 квітня – заступник голови районної ради взяв участь в обласній нараді
«Про стан добровільного об’єднання територіальних громад районів
області”.
19 квітня - я взяв участь в навчаннях для голів райдержадміністрацій та
районних рад за програмою тематичного короткотермінового семінару з
питань електронного урядування.
21-22 квітня я та заступник голови районної ради взяли участь у тренінгах
для представників органів місцевого самоврядування в м. Одесі, метою яких
було підвищення кваліфікації та загальної обізнаності посадових осіб
місцевого самоврядування, що викликані змінами у законодавстві.
Також побували на Всеукраїнському тренінгу з питань об’єднання
територіальних громад в м. Одеса.
За цей період у мене на прийомі побувало 8 осіб, у заступника голови
районної ради- 6 осіб. Така невелика кількість пов’язана із постійними
виїздами керівництва в територіальні громади для участі у проведенні
зборів громадян.
Загороднюк С.А.,ознайомив присутніх із ситуацією, викликаною
результатами перевірки працівником СБУ правомірності голосування
керівництвом ради за встановлення собі надбавок, яке відбувалось на 2 сесії
районної ради і яке трактується перевіряючими, як конфлікт інтересів.
Складений
оперуповноваженим протокол про
адміністративні
порушення несе фінансову відповідальність у розмірі від 1,7 тис грн.- до 3;4
тис. грн., але це буде вирішуватися і в разі необхідності оспорюватися в
суді.
Щоб у подальшому не виникало питань із боку правоохоронних та
контролюючих органів, запити від яких почастішали за останній період,
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головуючий звернувся до депутатського корпусу з проханням не
голосувати за рішення, які безпосередньо стосуються їх інтересів і заявляти
при цьому про конфлікт інтересів.
Також голова районної ради закликав депутатів з розумінням ставитися
до ситуацій, зумовлених в деяких випадках об’єктивними обставинами,
і не звинувачувати виконавчий апарат районної ради в недотриманні
регламенту в частині своєчасного оприлюднення в 20-денний термін
проектів рішень .
На запитання депутата районної ради , голови політичної фракції
партії «Громадянська позиція» Дяді А.Ф., чим викликана спільна поїздка
голови районної ради та його заступника на навчання в Одесу і за рахунок
кого вона фінансувалася, Загороднюк С.А. наголосив на необхідністі
постійного підвищення кваліфікації посадовими особами, як дистанційно,
так і за особистої участі в семінарах, тренінгах, навчаннях. Цей корисний
навчальнопрактичний захід проводився
повністю за кошти
організаторів, про що свідчить лист голови Секретаріату Асоціації органів
місцевого самоврядування Ю.Андрійчука від 30.03.2016р.,№ с 02-57/130/1.
Участь в семінарі дала можливість почерпнути багато цікавого,
прогресивного і нового в роботі самоврядних органів.
Сенчук М.О., депутат районної ради від партії ВО «Батьківщина»;
заявив, що постійні й безпідставні нарікання з боку деяких осіб,
звинувачення керівництва ради в фінансових та інших порушеннях в
роботі, недовіра та вишукування недоліків і помилок спричиняють часті
перевірки, які проводяться у виконавчому апараті районної ради
правоохоронними та контролюючими органами і дестабілізують
нормальну та конструктивну роботу в районі. На його думку, цьому
потрібно покласти край.
Голова районної ради Загороднюк С.А., озвучив основний порядок
денний сесії, який затверджено одноголосно.
Також головуючий запропонував додатково включити до нього питання,
які виникли напередодні сесії і потребують негайного вирішення, а саме:
- Про прийняття безоплатно майна до спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району із власності територіальної
громади м. Вінниця.
- Про затвердження положення про комунальний заклад «Територіальний
центр соціального обслуговування» Іллінецької районної ради
-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.
-Про надання дозволу голові районної ради на укладання договору з
юридичною компанією про надання консалтингових послуг щодо
управління комунальним майном.
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Більш детально Загороднюк С.А. зупинився на цьому питанні, мотивуючи
необхідність його прийняття з критичною і заплутаною ситуацією, яка
склалася упродовж тривалого періоду, через суб’єктивні та об’єктивні
причини,
із станом оренди комунального майна. Своїми силами, без
залученння висококваліфікованих спеціалістів із глибокими юридичними
знаннями цю проблему вирішити неможливо.
Попередньо велися перемовини із консалтинговою кампанією про терміни
проведення робіт, орієнтовно вона займе до 5 місяців, і суми помісячної
оплати, яка складатиме 5 тисяч гривень. Ці виплати будуть виділені із
коштів спецфонду районної ради. Їх розмір невеликий у порівнянні із
коштами, які втрачаються вже кілька років через несплату за оренду
комунального майна в зв’язку із визнанням судами нікчемними договорів
оренди та через пустуючі приміщення, орендна плата на які залежить від
індексу інфляції, постійно зростає і являється непомірною для підприємців.
На сьогоднішній день заборгованність по оренді становить близько 107
тисяч грн.
Зважаючи на всі ці аргументи, детально вивчивши і проаналізувавши
ситуацію, голова звернувся до депутатського корпусу з розумінням
поставитися до цієї ситуації і підтримати вирішення проблеми таким
шляхом.
Додаткові питання порядку денного прийнято більшістю голосів
( „за”-26, „ проти”-2, „не голосували-1”).
Також головуючий запропонував змінити черговість розгляду питань,
заслухавши спочатку питання про прйняття, хід виконання, продовження
терміну та внесення змін до районних програм, а потім розглядати питання
згідно з порядком денним.
Порядок денний:
1.Про затвердження Районної програми забезпечення виконання
Іллінецькою
районною
державною
адміністрацією
повноважень,
делегованих районною радою.
2.Про затвердження Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016 – 2020 роки.
3.Про затвердження Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна
відповідальність влади та громад».
4. 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.
5 Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік.
6. Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від
17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік».
7. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, що перебувають в оренді у гр. Гребенюка С.М., для
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ведення фермерського господарства, розташованих на території
Криштопівської сільської ради Іллінецького району Вінницької області.
8. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, що перебувають у власності гр. Маслянко Г.М., для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на
території Білківської сільської ради Іллінецького району Вінницької області.
9. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, що перебувають в оренді у ВОХБ фонд «Юність», для
ведення підсобного сільського господарства, розташованих на території
Жаданівської сільської ради Іллінецького району Вінницької області.
10.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, що надані в оренду гр. Кравченку Ю.А., для ведення
фермерського господарства, розташованих на території Хрінівської
сільської ради Іллінецького району Вінницької області.
11. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, що надані в оренду гр. Кравченку Ю.А., для ведення
фермерського господарства, розташованих на території Дашівської
селищної ради Іллінецького району Вінницької області.
12. Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Іллінціфарм»
Іллінецької районної ради.
13. Про прийняття безоплатно майна до спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району із власності територіальної
громади м. Вінниця.
14. Про затвердження положення про комунальний заклад «Територіальний
центр соціального обслуговування» Іллінецької районної ради.
15.Про надання дозволу голові районної ради на укладання договору з
юридичною компанією про надання консалтингових послуг щодо
управління комунальним майном.
Порядок денний із доповненнями та змінами прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ 1:”Про затвердження Районної програми забезпечення виконання

Іллінецькою
районною
державною
адміністрацією
повноважень,
делегованих районною радою”;
Інформує: Лисак А.Р..голова районної державної адміністрації, який чітко і
детально аргументував
необхідність прийняття цієї програми для
фінансової підтримки ефективного і якісного виконання управліннями та
відділами
РДА делегованих їм районною радою повноважень. Він
ознайомив присутніх із розподілом коштів по відділах і управліннях РДА і
запевнив, що їх використання буде строго контролюватися, а звіти
надаватимуться депутатам.
ВИРІШИЛИ: рішення ”Про затвердження Районної програми забезпечення
виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою” прийнято одноголосно
(рішення з програмою, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 2: „Про затвердження Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016 – 2020 роки”;
Інформує: Чеботарьова С. П. – начальник відділу освіти РДА, яка
повідомила, що ціль комплексної програми - об’єднати на 2016 рік 7
освітянських програм, які до цього функціонували окремо. Вона коротко
презентувала присутнім мету, розділи, джерела фінансування програми і
константувала необхідність її прийняття .
Після заслуханої інформації від депутата районної ради Дяді А.Ф.
поступила пропозиція про виділення зекономлених від проведення
оптимізації освітянської галузі району коштів, про що повідомлялося на
сторінкпх районної газети, на покриття дефіциту фінансування медицини.
На що голова райдержадміністрації Лисак А.Р. відповів, що ці кошти лише
планується в перспективі отримати завдяки плану заходів, затвердженому на
колегії РДА. В дійсності їх ще немає. І хоча освіта сама знаходиться в
скрутному становищі й не менше за інших бюджетників потребує
фінансування, але за результатами проведення оптимізаційних заходів
вивільнені кошти будуть прозоро розподілені на сесії районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення „Про затвердження Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016 – 2020 роки” прийнято
одноголосно
(рішення з програмою, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 3: „ Про затвердження Комплексної оборонно-правоохоронної
програми Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна Іллінеччина –
взаємна відповідальність влади та громад”.
Інформує: Матящук В.О., головний спеціаліст відділу містобудування
РДА, який коротко ознайомив присутніх із основними розділами і метою
програми і озвучив мотивацію її прийняття.
Голова РДА Лисак А.Р. звернувся до депутатів з проханням прийняти цю
програму, яка сприятиме фінансовій підтримці роботи правоохоронних
органів, спрямованої на стабілізацію суспільно-політичної ситуації,
боротьби із сепаратизмом, незаконним володінням та застосуванням зброї, а
також підготовки та проведення військкоматом мобілізаційних робіт.
Розмір фінансування буде регулюватися в міру наповнення бюджету і
потреби в
коштах.
Звіти про їх використання
періодично
заслуховуватимуться.
ВИРІШИЛИ: рішення „ Про затвердження Комплексної оборонноправоохоронної програми Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна
Іллінеччина – взаємна відповідальність влади та громад” прийнято
одноголосно
(рішення з програмою, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 4 : „Про внесення змін до Районної комплексної цільової
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей,
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а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2016-2017 роки”;
Інформує: Загороднюк С.А. – голова районної ради;
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” прийнято одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ:5. «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету
за 2015 рік»;
Інформує: Тарасова В.П., начальник фінансового управління РДА
депутат районної ради, голова постійної комісії з питань законності,
прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та
європейської інтеграції;
Шановна президія, депутати та запрошені!
Вашій увазі пропонується проект рішення «Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету за 2015 рік».
Даний проект розглядався на постійній комісії районної ради з питань
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та
підприємництва, розміщений на вебсайтах райдержадміністрації, районної
ради, фінансового управління та виноситься на ваш розгляд.
Але я коротко проінформую про те, що:
- доходи районного бюджету за 2015 рік становлять 187615892,76
гривень (в тому числі: загальний фонд –182009627,68 гривень,
спеціальний фонд – 5606265,08 гривень), по видатках у сумі
187023060,00 гривень (в тому числі: загальний фонд – 178578800,06
гривень, спеціальний фонд – 8444259,94 гривні).
Шановні депутати, прошу затвердити даний звіт.
Під час обговорення проекту рішення від депутатів надійшли пропозиції
щодо посилення співпраці фінуправління РДА з новообраними керівниками
територіальних громад, надання їм постійної консультативної та практичної
допомоги, проведення навчань щодо дотримання ними фінансовобюджетної дисципліни.
ВИРІШИЛИ: рішення ««Про затвердження звіту про виконання районного
бюджету за 2015 рік» прийнято одноголосно
( рішення, результати голосування додаються);
СЛУХАЛИ:6. «Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7
скликання від 17.12.2015 року №18 « Про районний бюджет на 2016 рік»
Інформує: Тарасова В.П., начальник фінансового управління РДА
депутат районної ради, голова постійної комісії з питань законності,
прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та
європейської інтеграції; вона надала депутатам інформацію щодо проекту
рішення, який було оприлюднено на сайті районної ради і який було
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схвалено депутатами постійної комісії з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва одноголосно,
однак в процесі роботи виникла потреба доповнень і врахування пропозицй,
які необхідно внести до проекту рішення.
Їх начальник фінансового управління озвучила в подальшому виступі
( повна інформація додається до протоколу).
Після виступу Тарасової В.П. від депутата районної ради, члена фракції
партії ВО « Батьківщина» Дубової Л.П.надійшла пропозиція про
виділення 25 тис.грн. на фінансування оплати праці керівника дитячого
фольклорно-етнографічного колективу Красненьківського будинку
культури, яку підтримала і завідувач сектору культури і туризму РДА
Письменна О.В., наголосивши, що колектив має високі досягнення у
творчості, здобуває перемоги на різного рівня конкурсах та заходах, береже
традиції українського народу. Потрібно зважити і на те, що в районі
функціонує лише два дитячих колективи такого рівня.
На зауваження депутата районної ради Дяді А.Ф. (фракція партії
«Громадянська позиція») щодо перерозподілу цих коштів із виділених 80
тисяч грн., районній раді, та начальника фінансового управління Тарасової
В.П., про утримання керівництва ради від наміру укладання договору з
надання консалтингових послуг із юридичною компанією щодо надання
послуг з питань управління комунальним майном, за наявності в штатному
розписі виконавчого апарату юриста, голова районної ради Загороднюк
С.А. зробив короткий аналіз потреби і забезпеченості в коштах виконавчого
апарату , який ледве дотягує до рівня 2011року. Працівники значно
втратили в заробітній платі при теперішньому рівні інфляційних та кризових
явищ. Що ж стосується питання залучення позаштатних юристів до
вирішення проблеми заборгованості за оренду комунального майна, яка
складалася в районній раді упродовж тривалого часу і сьогодні є
критичною, і взагалі приведення у відповідність із вимогами законодавства
стану управління комунальним майном, то це питання потребує
скрупульозного аналізу, професійних і виважених консультацій та дій
спеціалістів. Оплата буде проводитися із коштів спеціального фонду за
виконану роботу і за термін не довше за чотири місяці. В угоді чітко
вказуватимуться об’єми і строки виконання цих послуг.
Загороднюк С.А. звернувся до депутатів зі словами , що він готовий
вислухати їх рекомендації та взяти до уваги більш вигідні пропозиції щодо
надання юридичних послуг районній раді з цього питання.
Пропозицію депутата районної ради Дубової Л.П. про внесення до
проекту рішення пункту щодо виділення 25 тис. грн., на оплату праці
керівника дитячого фольклорного ансамблю Красненьківського будинку
культури прийнято одноголосно.
Зміни до проекту рішення, озвучені начальником фінансового
управління Тарасовою В.П, прийнято одноголосно.
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ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради
7 скликання від 17.12.2015 року №18 « Про районний бюджет на 2016 рік» із
змінами та доповненнями прийнято одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ7: „Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають в оренді у гр.
Гребенюка С.М., для ведення фермерського господарства, розташованих на
території Криштопівської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області”
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення „Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають в оренді у
гр. Гребенюка С.М., для ведення фермерського господарства, розташованих
на території Криштопівської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області” прийнято одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
Депутат районної ради Трасова В.П. залишила сесійну залу і в подальшому
голосуванні участі не брала.
СЛУХАЛИ 8: „Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають у власності гр.
Маслянко Г.М., для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованих на території Білківської сільської ради
Іллінецького району Вінницької області”
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення „Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають у
власності гр. Маслянко Г.М., для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованих на території Білківської сільської ради
Іллінецького району Вінницької області” прийнято більшістю голосів„ за28”, „ проти-0,” „утрималися-0”, „ не голосували-1”
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 9: „ Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають в оренді у ВОХБ фонд
«Юність», для ведення підсобного сільського господарства, розташованих
на території Жаданівської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області”
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення „Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають в оренді у
ВОХБ фонд «Юність», для ведення підсобного сільського господарства,
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розташованих на території Жаданівської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області” прийнято більшістю голосів
„ за-28”, „ проти-0,” „утрималися-0”, „ не голосували-1”
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 10: „Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що надані в оренду гр. Кравченку Ю.А.,
для ведення фермерського господарства, розташованих на території
Хрінівської сільської ради Іллінецького району Вінницької області”
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення „Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані в оренду гр.
Кравченку Ю.А., для ведення фермерського господарства, розташованих на
території Хрінівської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області” прийнято більшістю голосів
„ за-28”, „ проти-0,” „утрималися-0”, „ не голосували-1”
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 11 : „Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що надані в оренду гр. Кравченку Ю.А.,
для ведення фермерського господарства, розташованих на території
Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області”;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення „Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані в оренду гр.
Кравченку Ю.А., для ведення фермерського господарства, розташованих на
території Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької
області” прийнято більшістю голосів
„ за-28”, „ проти-0,” „утрималися-0”, „ не голосували-1”;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 12: „Про внесення змін до статуту комунального підприємства
«Іллінціфарм» Іллінецької районної ради”
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення „Про внесення змін до статуту комунального
підприємства «Іллінціфарм» Іллінецької районної ради” прийнято більшістю
голосів „ за-28”, „ проти-0,” „утрималися- 0”, „ не голосували-1”;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 13:„Про прийняття безоплатно майна до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району із власності
територіальної громади м. Вінниця”
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення „ Про прийняття безоплатно майна до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району із
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власності територіальної громади м. Вінниця” прийнято більшістю голосів
„ за-28”, „ проти-0,” „утрималися-0”, „ не голосували-1”;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 14: „ Про затвердження положення про комунальний заклад
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної
ради”;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення „Про затвердження положення про комунальний
заклад «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької
районної ради” прийнято більшістю голосів „ за-28”, „ проти-0,”
„утрималися-0”, „ не голосували-1”;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 15: „Про надання дозволу голові районної ради на укладання
договору з юридичною компанією про надання консалтингових послуг щодо
управління комунальним майном”
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
При обговоренні цього питання від депутатів прозвучали різні пропозиції
щодо скорочення терміну надання юридичних послуг до 2-3 місяців, але
погодилися на реальних строках- 4 місяці.
Слушну думку висловив депутат районної ради від фракції «Блок Петра
Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» Школьний І.С., який наголосив, що при
укладанні угоди з юридичною фірмою необхідно чітко і детально прописати
всі вимоги і умови, конкретно обговорити розміри оплати, обсяг робіт і їх
тривалість.
ВИРІШИЛИ: рішення „ Про надання дозволу голові районної ради на
укладання договору з юридичною компанією про надання консалтингових
послуг щодо управління комунальним майном” прийнято більшістю голосів
(„ за- 28”, „ проти - 0,” „ утрималися-0 ”, „ не голосували-1»)
( рішення, результати голосування додаються).
Голова районної ради С. Загороднюк закриває шосту сесію районної ради
7 скликання.
Звучить Гімн України.
Голова районної ради

С. Загороднюк.

