ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
ПРОТОКОЛ
м. Іллінці

07.06. 2016рік

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

34 депутати,
34 чол.,
28 депутатів,
28 депутатів,
52 чол.

У роботі сесії взяли участь:
Любаревич В.В. – перший заступник голови районної державної
адміністрації, Поїзд В.С., заступник голови районної державної
адміністрації, 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 7 сесії у складі 3 депутатів:
-Змієвець Леонід Миколайович- партія ВО « Батьківщина»;
-Бойко Олександр Іванович- - партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Бобкова Олена Миколаївна
партія « Українське об’єднання
патріотів- Укроп».
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 оголосив про
кадрові зміни, які відбулись у районі у міжсесійний період:
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Бондар Леся Леонтіївна призначена на посаду заступника начальниканачальника Іллінецького відділення Немирівської об’єднаної державної
податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області.
Присутніх повідомлено про створення на базі міської ради
об’єднаної територіальної громади, яка буде повноцінно функціонувати з
01.01.2017 року . У районі процес об’єднання триває і незабаром виявили
бажання об’єднатися ще шість територіальних громад навколо Дашівської
селищної територіальної громади. Сільським радам, які відмовилися від
об’єднання, буде досить важко в фінансовому плані.
Головуючий надав інформацію про хід справи за результатами
перевірки по висунутих йому і заступнику голови районної ради
звинувачень щодо конфлікту інтересів, пов’язаного із їхнім персональним
голосуванням за надбавки до посадового окладу на 2 сесії районної ради.
Відбулися суди першої інстанції , які підтвердили, що це є порушенням.
На цей час судові справи тривають, а депутатам буде повідомлено про
остаточні рішення.
Голова районної ради Загороднюк С.А. проінформував присутніх про
свою роботу та роботу виконавчого апарату і депутатського корпусу в
міжсесійний період:
1. Проведено 7 засідань постійних комісій:
- з питань управління комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених
пунктів;
- з питань агропромислової політики, регулювання земельних відносин та
охорони природних ресурсів (три засідання);
- з питань законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і
етики, регламенту та європейської інтеграції;
- з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та
підприємництва (два засідання).
2. Участь у таких заходах:
-06.05.2016 р. – 09.05.2016 р. – 71-ша річниця перемоги у Другій світовій
війні;
-03.05.2016 р. – свято «Великодні передзвони»;
- участь у роботі сесії Бабинської сільської ради.
3.Заступник голови ради разом із директором КЗ «Територіальний центр
соціального обслуговування» розробили проектну пропозицію щодо
ремонту приміщення територіального центру та його відділення в селищі
Дашів та подали до Департаменту праці та соціального захисту Вінницької
ОДА для участі в міжнародному конкурсі.
4. Взяв участь у засіданні Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при голові обласної Ради у м. Томашпіль.
При затвердженні порядку денного головуючий повідомив, що депутатам
роздано основні питання, але напередодні проведення сесії виникла
необхідність в деяких змінах та доповненнях до порядку денного, які
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розглядалися на засіданні президії районної ради і запропоновані до
розгляду на сесії, а саме:
-питання №20 «Про затвердження регламенту районної ради 7 скликання у
новій редакції» порядку денного поставити на розгляд першим;
-питання №14 «Про затвердження кошторисної документації на проведення
поточного ремонту приміщень управління праці та соціального захисту
населення Іллінецької районної державної адміністрації» зняти з розгляду у
зв’язку з вирішенням його іншим шляхом;
- питання №24 «Про надання частини щорічної основної відпустки
заступнику голови районної ради Швецю В.А.» зняти з розгляду у зв’язку
із поданою ним заявою про складання повноважень;
внести додатково на розгляд сесії два актуальних питання:
-«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 внесення змін до Районної цільової соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року».
Нечипоренко В.І., депутат районної ради від « Ааграрної партії»
запропонував внести до порядку денного питання, яке порушувалося на
зборах громадян жителями с.Борисівки, що й підтвердив голова районної
ради :
-Про передачу майнового комплексу колишньої Борисівської ЗОШ І-ІІст.
до власності Іллінецької міської громади з подальшим переведенням її у
житловий фонд, що дасть змогу забезпечити квартирами молоді сім’ї. З
його слів вже проводяться попередні домовленості із обласним фондом
сприяння інвестицій щодо виділення пільгових кредитів особам, які
бажають отримати житло. Президія районної ради порахувала це питання не
досить вивченим і не дала рекомендації для розгляду на сесії. Але від його
вирішення залежить оперативність наступних дій, яких очікують від
керівництва району майбутні власники житла.
При голосуванні це доповнення прийнято більшістю голосів
( «за»-27, «проти-1»)
На думку депутата районної ради Школьного І.С., п/п - партія «Блок
Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» є некоректним внесення на розгляд
сесії питання щодо забезпечення та дотримання виконавчим апаратом
районної ради вимог законів України. Адже правова система України сама
по собі передбачає безумовне виконання українського законодавства.
Робота працівників виконавчого апарату базується на дотриманні
нормативно-правових актів чинного законодавства і повністю здійснюється
у правовому полі. Якщо депутатам відомі факти порушення законів
окремими працівниками, то їх необхідно й окремо розглядати, а не
перекладати відповідальність в загальному на весь виконавчий апарат.
Тому, Школьний І.С. пропонує зняти це питання з порядку денного.
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При голосуванні, доповнення прийнято більшістю голосів ( «за-19», «
проти-8», «не голосували-1»)
Порядок денний 7 сесії із змінами та доповненнями прийнято
одноголосно.
Порядок денний:
1. Про затвердження регламенту районної ради 7 скликання у новій
редакції.
2. Про стан виконання районних програм у галузі освіти.
3. Про хід виконання Районної цільової соціальної програми оздоровлення
та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку до 2018 року.
4. Про затвердження відзнак районного рівня.
5. Про внесення змін до статуту комунального закладу «Спортивнооздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради.
6. Про внесення змін до статуту комунального закладу «Дитячо-юнацька
спортивна школа» Іллінецької районної ради.
7. Про внесення змін до рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 26
квітня 2016 року
№ 110 «Про внесення змін до статуту комунального
підприємства «Іллінціфарм» Іллінецької районної ради Вінницької області».
8. Про надання дозволу директору комунального закладу «Спортивнооздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради Сидоренку А.П. на здачу в
оренду частини
вільного приміщення Вінницькій обласній дитячоюнацькій спортивній школі «Спартак» №1.
9. Про надання дозволу відділу освіти Іллінецької районної державної
адміністрації на списання майна, що є спільною власністю територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району.
10. Про розірвання договору оренди комунального майна з Державною
фітосанітарною інспекцією Вінницької області.
11. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду
вільного приміщення державній установі «Вінницька обласна фітосанітарна
лабораторія».
12. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду
частини вільного приміщення квартирно-експлуатаційному відділу м.
Вінниця.
13. Про погодження розміру тарифів на платні соціальні послуги
комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування»
Іллінецької районної ради.
14. Про затвердження проектно-кошторисної документації на
проведення капітального ремонту покрівлі і фасадів приміщення, що
перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району.
15. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Бурлаки О.А., для
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ведення особистого селянського господарства, розташованої на території
Купчинецької сільської ради Іллінецького району Вінницької області.
16. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Клітної К.О., для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Кантелинської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області.
17. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, яка надана у власність гр. Задорожному Г.П., для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Леухівської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області.
18. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, яка надана у власність гр. Кирилюк Є.В., для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Копіївської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області.
19. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельних ділянок, які надані в оренду СТОВ «СЛАВУТИЧ», для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на
території Кальницької сільської ради Іллінецького району Вінницької
області.
20. Про затвердження єдиної форми бланка депутата Іллінецької
районної ради 7 скликання.
21. Про встановлення надбавки до посадового окладу директору
комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування»
Іллінецької районної ради Легкому Є.М.
22. 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.
23. Про внесення змін до Районної цільової соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року.
24. Про передачу цілісного майнового комплексу колишньої
Борисівської ЗОШ І-ІІ ступенів із спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міста Іллінецького району до спільної власності Іллінецької
міської територіальної громади.
25. Про дострокове припинення повноважень заступника голови
районної ради Швеця В.А. без припинення повноважень депутата районної
ради.
Перед розглядом питань до
депутатів звернулася Жаданівська
сільська голова Кучковська Р.Г. з проханням про допомогу жителям її
громади, які найбільш постраждали від стихійного лиха, що пройшло в селі
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Жадани 14-15 травня і завдало величезних збитків 13 сім’ям, повністю
затопивши і зруйнувавши їх садиби, двори, підсобні господарства.
Вона нагадала присутнім , що сільська рада неодноразово надавала
субвенції районному бюджету на різні заходи, а зараз потребує підтримки
сама. Сума невелика 25 тис. грн., але в сільському бюджеті на ці цілі коштів
немає. у подальшому, при формуванні бюджету такі кошти будуть
передбачатися.
Після коротких дискусій і обговорень шляхів вирішення цієї проблеми, в
яких активновзяли участь депутати - Змієвець Л.М., Школьний.І.С.,
Стельмащук М.С.,Дядя А.Ф., Швець В.А., Тарасова В.П., дійшли спільної
згоди, що допомога постраждалим буде надаватися із фонду голови
районної державної адміністрації в міру надходження заяв із
підтверджуючими документами.
СЛУХАЛИ 1: « Про затвердження регламенту районної ради 7 скликання у

новій редакції» ;
Інформує: Тарасова В.П., голова постійної комісії районної ради з
питань законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і
етики, регламенту та європейської інтеграції, запропонувала депутатам
для затвердження нову редакцію регламенту роботи районної ради, який
вона особисто як голова комісії розробила на основі регламенту обласної
ради і опрацювала на профільній комісії. На її думку, цей документ
досконаліший за нині діючий, розроблений працівниками виконавчого
апарату без залучення юристів і обговорення депутатами. Він був
запропонований на початку скликання і до нього постійно вносяться зміни
та доповнення, що свідчить про його недосконалість. Новий варіант вона
вважає найбільш оптимальним і всеохоплюючим. Він включає важливі
положення антикорупційних законів.
Виступаюча також наполягає на включенні до складу президії
районної ради голови РДА, який є розпорядником коштів.
Її підтримав депутат районної ради і член профільної комісії Дядя
А.Ф., який висловив незадоволення зняттям з розгляду питання щодо
забезпечення виконавчим апаратом ради вимог законів України в сфері
місцевого самоврядування. На його думку. працівники виконавчого апарату
не завжди дотримуються основних положень і трактувань нормативноправових актів.
Загороднюк С.А., голова районної ради, заперечив мотивацію
Тарасової В.П., аргументуючи доводами на користь чинного регламенту,
який розроблений під структуру районної, а не обласної ради, має більш
конкретизований, дохідливий і чіткий зміст. Він процитував ряд статей із
нового варіанту, які абсолютно не підходять для роботи ради, або потребують
доопрацювань. Що ж стосується частих змін, то вони вносяться відповідно до
змін чинного законодавства, яке також постійно удосконалюється. Цей
нормативний документ не може за своєю суттю бути сталим, від чого не
застрахований і новий варіант регламенту. Стосовно питання про включення
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членом президії голови райдержадміністрації, який не є депутатом районної
ради, то це буде грубим порушенням Закону України « Про місцеве
самоврядування», де чітко прописано, хто входить до складу президії
районної ради. Голова РДА завжди присутній на засіданнях президії і бере в
них активну участь, але як запрошена особа.
Депутати зважили на переконливі аргументи голови районної ради і
в результаті поіменного голосування новий варіант регламенту не був
прийнятий .
Вирішили: рішення «Про затвердження регламенту районної ради 7
скликання у новій редакції» не прийнято:
( « за-6», «проти- 19», утрималися-3» , результати голосування додаються ).
У зв’язку з неприйняттям нової редакції регламенту, головуючий
запропонував депутатам врахувати із нього актуальні та слушні пропозиції,
які були доопрацьовані працівниками виконавчого апарату районної ради,
внести їх до чинного регламенту та внести це питання до порядку денного 7
сесії.
Пропозицію підтримано більшістю голосів ( «за-18», « проти-9», « не
голосував-1»).
СЛУХАЛИ 2: « Про внесення змін до регламенту районної ради 7
скликання» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення « Про внесення змін до регламенту районної ради 7
скликання» прийнято більшістю голосів ( « за-19», « утрималися-9»),
( рішення, результати голосування додаються).
Перед розглядом наступних питань порядку денного, сесійну залу залишили
депутати районної ради Врещ В.В., Сенчук М.О.
СЛУХАЛИ 3: « Про стан виконання районних програм у галузі освіти» ;
Інформує: Колосенко О.Д., депутат районної ради від п\п
«Громадянська позиція», голова постійної комісії з питань охорони
здоров’я, освіти, культури, спорту, туризму, соціального захисту
населення, зайнятості та роботи з ветеранами, який повідомив, що на
засіданні очолюваної ним комісії детально заслуховувався звіт Чеботарьової
С.П., начальника відділу освіти районної державної адміністрації, і комісія
рекомендує його до затвердження.
Вирішили: рішення « Про стан виконання районних програм у галузі
освіти» прийнято більшістю голосів («за-26», « не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
Перед розглядом наступного питання сесійну залу покинув депутат районної
ради Мороз П.А. і в подальшому участі в голосуванні не брав.
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СЛУХАЛИ 4.: «Про хід виконання Районної цільової соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року» ;
Інформує: Колосенко О.Д., депутат районної ради від п\п
«Громадянська позиція», голова постійної комісії з питань охорони
здоров’я, освіти, культури, спорту, туризму, соціального захисту
населення, зайнятості та роботи з ветеранами, який повідомив що на
засіданні профільної комісії детально заслуховувався звіт Зайчука Ю.К.,
завідувача сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації, з цього питання і комісія рекомендує його до затвердження;
Вирішили: рішення ««Про хід виконання Районної цільової соціальної
програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року» прийнято
більшістю голосів («за-25», « не голосували-3»)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 5: «Про затвердження відзнак районного рівня» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
При обговоренні джерел, за рахунок яких має відбуватися матеріальне
заохочення представлених до нагородження осіб, прозвучали різні
пропозиції від депутатів Нечипоренка В.І.,Дубової Л.П., Швеця В.А., але до
спільної думки депутати не дійшли, тому головуючий запропонував
проголосувати за цей проект в цілому, з послідуючим його
доопрацюванням.
Депутати більшістю голосів підтримали цю пропозицію (« за-24»,
« утримався-1», « не голосували-3») ;
Вирішили: рішення «Про затвердження відзнак районного рівня» прийнято
більшістю голосів(« за-24», « утримався-1», « не голосували-3»)
( рішення, результати голосування додаються).
В сесійну залу повернувся депутат районної ради Врещ В.В.
СЛУХАЛИ6: «Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради» прийнято
більшістю голосів(« за-26», « не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
Сесійну залу залишив заступник голови районної ради, депутат Швець В.А.
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СЛУХАЛИ 7. «Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради» прийнято
більшістю голосів(« за-25», « не голосували-3»)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 8. «Про внесення змін до рішення 6 сесії районної ради 7
скликання від 26 квітня 2016 року
№ 110 «Про внесення змін до статуту
комунального підприємства «Іллінціфарм» Іллінецької районної ради
Вінницької області» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення ««Про внесення змін до рішення 6 сесії районної ради 7
скликання від 26 квітня 2016 року
№ 110 «Про внесення змін до статуту
комунального підприємства «Іллінціфарм» Іллінецької районної ради
Вінницької області» прийнято більшістю голосів (« за-25», «не голосували3»)
( рішення, результати голосування додаються).
В сесійну залу повернувся депутат районної ради Швець В.А.
СЛУХАЛИ:9. «Про надання дозволу директору комунального закладу
«Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради
Сидоренку А.П. на здачу в оренду частини вільного приміщення Вінницькій
обласній дитячо-юнацькій спортивній школі «Спартак» №1» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про надання дозволу директору комунального закладу
«Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради
Сидоренку А.П. на здачу в оренду частини вільного приміщення Вінницькій
обласній дитячо-юнацькій спортивній школі «Спартак» №1» прийнято
більшістю голосів(« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 10. «Про надання дозволу відділу освіти Іллінецької районної
державної адміністрації на списання майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про надання дозволу відділу освіти Іллінецької
районної державної адміністрації на списання майна, що є спільною
власністю територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району»
прийнято більшістю голосів(« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 11. «Про розірвання договору оренди комунального майна з
Державною фітосанітарною інспекцією Вінницької області» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради ;
Вирішили: рішення «Про розірвання договору оренди комунального майна
з Державною фітосанітарною інспекцією Вінницької області» прийнято
більшістю голосів(« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 12. «Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду вільного приміщення державній установі «Вінницька обласна
фітосанітарна лабораторія» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду вільного приміщення державній установі «Вінницька обласна
фітосанітарна лабораторія» прийнято більшістю голосів («за-26», «не
голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 13. « Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду частини вільного приміщення квартирно-експлуатаційному відділу
м. Вінниця» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної рад;и;
Вирішили: рішення « Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду частини вільного приміщення квартирно-експлуатаційному відділу
м. Вінниця» прийнято більшістю голосів(« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 14. «Про погодження розміру тарифів на платні соціальні
послуги комунального закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради ;
На запитання депутата районної ради Нечипоренка про відсутність в проекті
переліку категорій, які мають право скористатися пільговими тарифами на
соціальні послуги, директор територіального центру відповів, що всі вони
прописані в Положені терцентру
Вирішили: рішення «Про погодження розміру тарифів на платні соціальні
послуги комунального закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради» прийнято більшістю голосів
(« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ15: «Про затвердження проектно-кошторисної документації на
проведення капітального ремонту покрівлі і фасадів приміщення, що
перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про затвердження проектно-кошторисної документації
на проведення капітального ремонту покрівлі і фасадів приміщення, що
перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району» прийнято більшістю голосів
(« за-26», « утрималися-1»,«не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ: 16. «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Бурлаки
О.А., для ведення особистого селянського господарства, розташованої на
території Купчинецької сільської ради Іллінецького району Вінницької
області»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває у власності
гр. Бурлаки О.А., для ведення особистого селянського господарства,
розташованої на території Купчинецької сільської ради Іллінецького району
Вінницької області» прийнято більшістю голосів
(« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ :17. «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Клітної
К.О., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Кантелинської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває у власності
гр. Клітної К.О., для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Кантелинської сільської ради
Іллінецького району Вінницької області» прийнято більшістю голосів
(« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ:18. « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка надана у власність гр. Задорожному
Г.П., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Леухівської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана у власність гр.
Задорожному Г.П., для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Леухівської сільської ради
Іллінецького району Вінницької області» прийнято більшістю голосів
(« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ: 19. «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка надана у власність гр. Кирилюк
Є.В., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Копіївської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана у власність гр.
Кирилюк Є.В., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Копіївської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області» прийнято більшістю голосів
(« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ: 20. «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, які надані в оренду СТОВ
«СЛАВУТИЧ»,
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва, розташованих на території Кальницької 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, які надані в оренду СТОВ
«СЛАВУТИЧ»,
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва, розташованих на території Кальницької сільської ради
Іллінецького району Вінницької області» прийнято більшістю голосів
(« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 21.«Про затвердження єдиної форми бланка депутата
Іллінецької районної ради 7 скликання» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про затвердження єдиної форми бланка депутата
Іллінецької районної ради 7 скликання» прийнято більшістю голосів
(« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ: 22. «Про встановлення надбавки до посадового окладу
директору комунального закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради Легкому Є.М.» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про встановлення надбавки до посадового окладу
директору комунального закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради Легкому Є.М.» прийнято
більшістю голосів (« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ: 23. «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» ;
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 більшістю голосів
(« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ: 24. «Про внесення змін до Районної цільової соціальної
програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про внесення змін до Районної цільової соціальної
програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року» прийнято
більшістю голосів (« за-26», «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ: 25. «Про передачу цілісного майнового комплексу колишньої
Борисівської ЗОШ І-ІІ ступенів із спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міста Іллінецького району до спільної власності Іллінецької
міської територіальної громади» ;
Інформує: Чеботарьова С.П., начальник відділу освіти районної
державної адміністрації, яка коротко повідомила присутнім про ситуацію,
що виникла у зв’язку із закриттям Неменської ЗОШ І-ІІст., і Борисівської
ЗОШ І-ІІст. Майнові комплекси цих шкіл знаходяться у спільній власності
територіальних громад району та залишається на балансі відділу освіти,
який змушений забезпечувати охорону приміщень, утримуючи посади
сторожів в кількості 6 посад, в тому числі для охорони приміщення с.
Неменка – 2 сторожі, охорони приміщення і майна яке знаходиться в
приміщенні та на вивезення якого громада с. Борисівки не дає дозволу – 4
сторожі. Витрати на виплату сторожам заробітної плати з нарахуваннями
складають 153703 гривень на рік. Так як в приміщеннях ліквідованих шкіл
не відбувається навчальний процес, відділ освіти просить розпорядитися
належним майном, а в разі продовження охорони приміщень, прийняти
рішення про виділення додатково коштів із районного бюджету на
утримання 6 посад сторожів у 2016 році в сумі 128924 гривень з 01.03. 2016
року. Найоптимальнішим варіантом розв’язання цієї проблеми вона
вважає передачу майнових комплексів шкіл у власність міської громади з їх
послідуючим перепрофілюванням.
Цю позицію виступаючої підтримали депутати районної ради
Нечипоренко В.І., Стельмащук М.С. та інші , ставлячи в приклад позитивне
вирішення питання із Варварівською школою, що дало змогу забезпечити
житлом кілька молодих родин.
Щодо такого ж варіанту вирішення питання з будівлею Неменської
школи , як пропонує начальник відділу освіти, то головуючий пояснив, що
воно не розглядалося на засіданнях комісії та президії районної ради і
потребує вивчення. Від громади також не поступало жодних клопотань та
пропозицій щодо передачі майнового комплексу.
Вирішили: рішення «Про передачу цілісного майнового комплексу
колишньої Борисівської ЗОШ
І-ІІ ступенів із спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району до спільної
власності Іллінецької міської територіальної громади» прийнято більшістю
голосів (« за-25», « утримались-1» «не голосували-2»)
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ: 26. «Про дострокове припинення повноважень заступника
голови районної ради Швеця В.А. без припинення повноважень депутата
районної ради» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який повідомив , що
від його заступника надійшла заява на звільнення, яку він пропонує
задовільнити шляхом таємного голосування;
Нечипоренко В.І., депутат районної ради, член районної організації
Аграрної партії України замітив, що заява на звільнення заступником
голови районної ради подана особисто, а не ініційована депутатським
корпусом, що не прописано в чинному законодавстві і дає право депутатам
як на таємне так і на відкрите голосування, результати якого беруться до
відома. Оскільки заступник просить звільнити його за згодою сторін, то
Нечипоренко В.І. пропонує не затягувати і не ускладнювати цю процедуру і
провести відкрите голосування.
Присутні в залі депутати одноголосно підтримали таку пропозицію.
Швець В.А., заступник голови районної ради зачитав свою заяву
про звільнення, подякував всім за конструктивну роботу, натомість,
присутні побажали йому подальшого кар’єрного росту, здійснення всіх
намічених планів і задумів.
Вирішили: рішення «Про дострокове припинення повноважень заступника
голови районної ради Швеця В.А. без припинення повноважень депутата
районної ради» прийнято більшістю голосів:
(« за-24, « проти-1», 2 утримались-1» «не голосували-2»,)
(копія заяви, рішення, результати голосування додаються).

Голова районної ради С. Загороднюк закриває сьому сесію районної ради
7 скликання.
Звучить Гімн України.
Голова районної ради

С. Загороднюк

