ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
ПРОТОКОЛ
м. Іллінці

05.08. 2016рік

Восьма сесія сьомого скликання /І пленарне засідання/
Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Зареєструвалося:
Присутніх на сесії:
Присутніх запрошених :

34 депутати,
34 чол.,
18 депутатів,
18 депутатів,
34 чол.

У роботі сесії взяли участь:
Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації, керівники структурних
підрозділів райдержадміністрації, голови територіальних громад,
представники 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.
Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих воїнів в зоні АТО
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і працює
на 8 сесії у складі 1 депутата:
-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.
При затвердженні порядку денного головуючий повідомив, що депутатам
роздано проекти з основних питань, але напередодні проведення сесії
виникла необхідність в деяких змінах та доповненнях до порядку денного,
які запропоновані до розгляду , а саме:
-«Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селища,
міста Іллінецького району цілісного майнового комплексу іллінецької
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центральної районної лікарні», за внесення якого до порядку денного
депутати проголосували одноголосно;
- «Надання часткової щорічної відпустки та матеріальної допомоги на
оздоровлення голові районної ради Загороднюку С.А.» .
Голова районної ради повідомив, що термін відпустки буде коротким і
займе лише два робочих дні.
Депутат районної ради Дядя А.Ф., висловив свою думку щодо
недоцільності такої відпустки за відсутності у виконавчому апараті
заступника голови районної ради і неможливості покладення обов’язків
голови ради на іншого працівника, в чому його підтримав депутат Янюк
Л.С.
При голосуванні за внесення цього питання на розгляд сесії не
вистачило необхідної кількості голосів ( «за-17», « проти-1»)
Порядок денний 8 сесії із доповненням прийнято одноголосно.
Порядок денний:
1. Про затвердження Комплексної програми ремонту та утримання
автомобільних доріг загального значення Іллінецького району на 20162020 роки.
2. Про внесення змін до Програми організації відзначення в районі
державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних
делегацій, нагородження почесними грамотами та подяками районної
державної адміністрації та районної ради кращих трудових колективів,
окремих працівників різних галузей у 2016 році.
3. 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.
4. Про внесення змін до Районної програми розвиток первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районі
на 2016-2018 роки.
5. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького районну на 2016 - 2020 роки.
6. Про внесення змін до Положення про порядок встановлення на території
Іллінецького району пам’ятних знаків та меморіальних дошок.
7. Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від
17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік».
8. Про надання погодження Іллінецькій міські раді на розширення
перспективних меж м. Іллінці.
9. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що перебувають у власності гр. Агапова В.М., для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Іллінецької міської ради Іллінецького району Вінницької
області.
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10. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельних ділянок, що перебувають у власності гр. Білозор О.П.,
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва,
розташованих на території Криштопівської сільської ради Іллінецького
району Вінницької області.
11. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Новік К.Л., для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Павлівської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області.
12.
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СТОВ «МАЯК», для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Тягунської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області. (площа 22,1171 га).
13. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СТОВ «МАЯК», для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Тягунської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області. (площа 23,3 га).
14. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СТОВ «МАЯК», для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Тягунської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області. (площа76,4530 га).
15. Про внесення змін до складу постійних комісій районної ради.
16. Про внесення змін до складу президії районної ради.
17. Про внесення змін до статуту комунального закладу «Іллінецький
районний будинок культури» Іллінецької районної ради Віницької
області.
18.Про внесення змін до рішення 7 сесії районної ради 7 скликання від 7
червня 2016 року №137 «Про передачу цілісного майнового комплексу
колишньої Борисівської ЗОШ І-ІІ ступенів із спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
Іллінецької міської територіальної громади.
19.Про розрахунок орендної плати за користування комунальним майном,
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста Іллінецького району.
20.Про надання дозволу голові Іллінецької районної ради на здачу в оренду
вільного приміщення ФОП Левіцькому О.С.
21.Про прийняття у спільну власність територіальних громад
сіл,селища.міста Іллінецького району цілісного майнового комплексу
Іллінецької центральної районної лікарні.
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СЛУХАЛИ 1: «Про затвердження Комплексної програми ремонту та
утримання автомобільних доріг загального значення Іллінецького району на
2016-2020 роки»;
Інформує: Слободянюк П.І., головний спеціаліст відділу регіонального
розвитку та містобудування РДА;( інформація додається)
Під час цього виступу сесійну залу залишила депутат районної ради від
фракції п/п «ВО «БАТЬКІВЩИНА» Дубова Л.П.
Це спричинило
відсутність кворуму при голосуванні за прийняття рішень, що згідно з
діючим законодавством унеможливило подальше проведення сесії.
Присутні депутати висловили невдоволення роботою деяких своїх
колег, і перш за все, це стосується членів постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва, які
на їх думку не досить відповідально ставляться до своїх депутатських
обов’язків, і внесли пропозицію щодо перегляду якісного складу цієї комісії.
Голова районної ради погодився з таким зауваженням і запропонував надати
конкретні пропозиції, які будуть розглянуті і враховані.
Головуючий об’явив перерву в роботі 8 сесії до 11серпня.
Восьма сесія сьомого скликання /ІІ пленарне засідання/ 11. 08. 2016р.
На початку роботи другого пленарного засідання 8 сесії із загального
складу-34 депутатів районної ради зареєструвалися і присутні - 23 депутати
районної ради.
У роботі другого пленарного засідання 8 сесії також взяли участь:
Лисак А.Р. голова районної державної адміністрації, керівники структурних
підрозділів райдержадміністрації, голови територіальних громад,
представники правоохоронних органів, керівники установ, організацій,
підприємств усіх форм власності, представники засобів масової інформації
району, представники громадськості.
Відкриває друге пленарне засідання 8 сесії
голова районної ради
Загороднюк С.А.
Хвилиною скорботи присутні вшанували пам’ять земляків Небожака
Сергія Дмитровича із с. Павлівки та Шелепуна Олександра Миколайовича з
Іллінців , які загинули в ці дні в зоні АТО 09.08.2016р.
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і працює
на ІІ пленарному засіданні 8 сесії у складі 3 депутатів:
-Бойко Олександр Івановичпартія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Змієвець Леонід Миколайович- партія ВО « Батьківщина»;
-Шевчук Сергій Миколайович - партія «Громадянська позиція» .
Регламент роботи сесії затверджений на 2 сесії районної ради сьомого
скликання.
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Функції секретаріату виконують працівники виконавчого апарату районної
ради.
В сесійну залу зайшов депутат районної ради Поступайло О.І., кількість
присутніх депутатів збільшилася до 24 чоловік.
Головуючий нагадав присутнім, що основний перелік питань , які
підлягають розгляду був оголошений і затверджений разом із додатково
внесеним питанням щодо передачі цілісного майнового комплексу
Іллінецької ЦРЛ
на першому засіданні 8 сесії.
За період оголошеної перерви виникла виробнича необхідність у
розгляді ще кількох додаткових питань:
- «Про внесення змін до рішення 4 сесії районної ради 7 скликання від
28.01.2016року № 60 « Про затвердження плану роботи районної ради 7
скликання на 2016 рік». Це питання пов’язане з роботою щодо приведення у
відповідність до вимог чинного законодавства стану комунального майна. В
зв’язку з цим, в районній газеті і на вебсайті районної ради буде
оприлюднений регуляторний акт, до обговорення якого мають долучатися
всі зацікавлені особи. Будуть враховані раціональні доповнення, зауваження,
пропозиції і після доопрацювання він буде винесений на сесію для
затвердження / за внесення цього питання до порядку денного депутати
проголосували одноголосно/;
Голова районної державної адміністрації А.Лисак запропонував
прийняти рішення:
- «Про оголошення днів жалоби в Іллінецькому районі», яке являється
актуальним в сьогоденні, пов’язаному з трагічними подіями- загибеллю
наших земляків під час проведення антитерористичних військових
дій;/депутати одноголосно підтримали цю пропозицію/.
Депутат районної ради Гусак Ю.М., запропонував внести до порядку
денного питання:
-« Про надання частини щорічної основної відпустки голові районної
ради Загороднюку С.А.», яке підтримано більшістю голосів / « за-22»,
« проти-1( Дядя А.Ф.)», « не голосував-1( Загороднюк С.А.»).
Стельмащук М.С., депутат районної ради вніс пропозицію, при розгляді
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», зазначити пункт щодо пільгового перевезення
категорій осіб, вказаних у програмі і виділення коштів із районного
бюджету на компенсацію перевізникам / підтримано депутатами
одноголосно/.
Пропозицію депутата районної ради Нечипоренка В.І. щодо зміни
черговості розгляду питань порядку денного сесії депутати також
підтримали одноголосно.
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Порядок денний із змінами та доповненнями прийнято одноголосно.
Порядок денний:
22.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Агапова В.М., для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Іллінецької міської ради Іллінецького району Вінницької
області.(пай).
23.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, що перебувають у власності гр. Білозор О.П., для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих
на території Криштопівської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області.(пай).
24.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Новік К.Л., для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Павлівської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області.(пай).
25.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, яка надана в оренду СТОВ «МАЯК», для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої
на
території Тягунської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області. (площа 22,1171 га).
26.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, яка надана в оренду СТОВ «МАЯК», для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої
на
території Тягунської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області. (площа 23,3 га).
27.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, яка надана в оренду СТОВ «МАЯК», для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої
на
території Тягунської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області. (площа76,4530 га)
28. Про затвердження Комплексної програми ремонту та утримання
автомобільних доріг загального значення Іллінецького району на 20162020 роки.
29. Про внесення змін до Програми організації відзначення в районі
державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних
делегацій, нагородження почесними грамотами та подяками районної
державної адміністрації та районної ради кращих трудових колективів,
окремих працівників різних галузей у 2016 році.
30. Про внесення змін до Районної комплексної цільової програми
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також
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інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального
захисту, на 2016-2017 роки.
31. Про внесення змін до Районної програми розвитку первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районі
на 2016-2018 роки.
32. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої
галузі Іллінецького районну на 2016 - 2020 роки.
33.Про внесення змін до Положення про порядок встановлення на території
Іллінецького району пам’ятних знаків та меморіальних дошок.
34. Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від
17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік».
35. Про надання погодження Іллінецькій міські раді на розширення
перспективних меж м. Іллінці.
36. Про внесення змін до складу постійних комісій районної ради.
37. Про внесення змін до складу президії районної ради.
38.Про внесення змін до статуту комунального закладу «Іллінецький
районний будинок культури» Іллінецької районної ради Віницької
області.
39.Про внесення змін до рішення 7 сесії районної ради 7 скликання від 7
червня 2016 року №137 «Про передачу цілісного майнового комплексу
колишньої Борисівської ЗОШ І-ІІ ступенів із спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
Іллінецької міської територіальної громади.
40.Про розрахунок орендної плати за користування комунальним майном,
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста Іллінецького району.
41.Про надання дозволу голові Іллінецької районної ради на здачу в оренду
вільного приміщення ФОП Левіцькому О.С.
42.Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл. селища,
міста Іллінецького району цілісного майнового комплексу Іллінецької
центральної районної лікарні.
43.Про внесення змін до рішення 4 сесії районної ради 7 скликання від
28.01.2016 року №60 «Про затвердження плану роботи районної ради 7
скликання на 2016 рік».
44.Про надання частини щорічної відпустки голові районної ради
Загороднюку С.А.
24.Про оголошення днів жалоби в Іллінецькому районі.
Порядок денний із змінами та доповненнями прийнято одноголосно.
Перед початком розгляду питань в сесійну залу зайшли депутати районної
ради Маруненко О.Г., Козлик О.В.;
кількість присутніх депутатів збільшилася до 26 чоловік.
СЛУХАЛИ 1: «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Агапова
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В.М., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Іллінецької міської ради Іллінецького району
Вінницької області»;
Інформує: Врещ В.В., депутат районної ради, голова постійної комісії з
питань агропромислової політики, регулювання земельних відносин та
охорони природних ресурсів, який повідомив, що всі питання щодо
техдокументації з грошової оцінки, що виносяться на сесію, були ретельно
розглянуті на профільній комісії і рекомендовані до затвердження.
Вирішили: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває у власності
гр. Агапова В.М., для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Іллінецької міської ради
Іллінецького району Вінницької області» прийнято одноголосно,
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 2: «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають у власності гр. Білозор
О.П., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
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 у
власності гр. Білозор О.П., для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованих на території Криштопівської сільської ради
Іллінецького району Вінницької області» прийнято одноголосно ,
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 3: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Новік
К.Л., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Павлівської 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. Новік К.Л., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Павлівської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області» прийнято одноголосно,
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 4: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СТОВ «МАЯК»,
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої
на території Тягунської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області (площа 22,1171 га)»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СТОВ
«МАЯК», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Тягунської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області. (площа 22,1171 га)»прийнято одноголосно,
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 5: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СТОВ «МАЯК»,
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої
на території Тягунської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області (площа 23,3 га)»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СТОВ
«МАЯК», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Тягунської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області (площа 23,3 га)» прийнято одноголосно,
( рішення, результати голосування додаються).
Перед розглядом наступного питання, депутат районної ради Мороз П.А.
залишив сесійну залу і участі в голосування не брав.
СЛУХАЛИ 6: «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СТОВ «МАЯК»,
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої
на території Тягунської сільської ради Іллінецького району Вінницької
області (площа76,4530 га)»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду СТОВ
«МАЯК», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Тягунської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області (площа76,4530 га)» прийнято («за-25», «не голосував-1»),
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 7: «Про затвердження Комплексної програми ремонту та
утримання автомобільних доріг загального значення Іллінецького району на
2016-2020 роки»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який нагадав
присутнім, що ця програма була детально презентована на першому
пленарному засіданні 8 сесії, але голосування за неї не відбулося в зв’язку з
відсутністю кворуму. Тому проект рішення виноситься для затвердження.
Вирішили: рішення «Про затвердження Комплексної програми ремонту та
утримання автомобільних доріг загального значення Іллінецького району на
2016-2020 роки» прийнято більшістю голосів ( « за-25», «не голосував-1»),
( рішення, результати голосування додаються).
До сесійної зали повернувся депутат районної ради Мороз П.А. і взяв участь
в подальшому голосуванні.
СЛУХАЛИ 8: «Про внесення змін до Програми організації відзначення в
районі державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних
делегацій, нагородження почесними грамотами та подяками районної
державної адміністрації та районної ради кращих трудових колективів,
окремих працівників різних галузей у 2016 році»
Інформує: Письменна О.В., завідувач сектору культури і туризму РДА,
яка повідомила присутнім, що зміни до Програми вносяться в зв’язку із
відзначенням в районі 25-ої річниці з Дня Незалежності та оформленням до
цієї події районної Дошки Пошани. Ці заходи потребують коштів, які вона
просить виділити.
Вирішили: рішення « Про внесення змін до Програми організації
відзначення в районі державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів
офіційних делегацій, нагородження почесними грамотами та подяками
районної державної адміністрації та районної ради кращих трудових
колективів, окремих працівників різних галузей у 2016 році» прийнято
одноголосно,
( рішення, результати голосування додаються).
Перед розглядом наступного питання до сесійної зали зайшов депутат
районної ради Шевчук С.М., який взяв участь в подальшому голосуванні, а
кількість присутніх на 8 сесії депутатів збільшилась до 27 чоловік.
СЛУХАЛИ 9:« 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: Бурдельна Л.П., начальник управління праці та соціального
захисту населення РДА( інформація додається до протоколу);
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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 10: «Про внесення змін до Районної програми розвитку
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в
Іллінецькому районі на 2016-2018 роки»
Інформує: Атаманюк О.Є., головний лікар КЗ « Центр ПМСД»; який
повідомив присутнім про зростання ризиків захворюваності дітей на
туберкульоз у зв’язку з дефіцитом вакцини і звернувся із проханням
виділити на її придбання кошти в сумі 60 тис. грн., при фактичній потребі186 тис.грн.
Вирішили: рішення «Про внесення змін до Районної програми розвитку
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в
Іллінецькому районі на 2016-2018 роки» прийнято одноголосно,
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 11: «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького районну на 2016 - 2020 роки»;
Інформує: Лисак А.Р., голова РДА;
Вирішили: рішення Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016 - 2020 роки» прийнято
одноголосно,
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 12: «Про внесення змін до Положення про порядок
встановлення на території Іллінецького району пам’ятних знаків та
меморіальних дошок»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про внесення змін до Положення про порядок
встановлення на території Іллінецького району пам’ятних знаків та
меморіальних дошок» прийнято одноголосно,
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 13: «Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7
скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік».
Інформує: Криворот Н.Г., заступник начальника фінансового
управління РДА. Вона ознайомила присутніх із проектом рішення, який
депутати прийняли за основу;
( інформація додається до протоколу).
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Лисак
А.Р..
голова
районної
державної
адміністрації,
проінформував про доповнення до проекту рішення, які розглядалися на
останньому засіданні
бюджетної комісії, але не відображені в
оприлюдненому проекті, а саме:
- за рахунок субвенції, переданої Василівською, Іллінецькою,
Кантелинською, Красненьківською сільськими радами, збільшити доходи та
видатки загального фонду районного бюджету на суму 77,654 тис. грн., в
тому числі: на фінансування дошкільних навчальних закладів – 25,802 тис.
грн. та сільських будинків культури та клубів – 51,852 тис. грн.;
Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- зменшити видатки резервного фонду на суму 269,520 тис. грн.
рік»;
- збільшити видатки:
- відповідно до укладеного договору між районною та обласною
радами, передбачити субвенцію до обласного бюджету на суму
36,000 тис. грн. Гайсинській станції швидкої медичної допомоги Вінницької
обласної Ради на ремонт автомобіля «Пежо-Боксер»;
- передбачити субвенцію на поточні видатки Дашівській селищній
раді на суму 43,626 тис. грн. на придбання світлодіодних ліхтарів та
капітальні видатки на суму 93,894 тис. грн., в тому числі: Іллінецькій
міській раді – 43,752 тис. грн. на проведення робіт з влаштування
плиткового покриття, Дашівській селищній раді – 50,142 тис. грн. на
придбання 3-х автобусних зупинок;
- спортивно- оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради на
придбання фарби та захисних сіток для вікон на суму16,000 тис. грн.;
- на виконання «Програми поліпшення техногенної та пожежної
безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби Іллінецького
району на 2016-2020 роки» Іллінецькій районній раді в сумі 40,000 тис. грн.
для Іллінецького районного сектору Головного управління ДСНС України у
Вінницькій області;
- районній раді на виконання Районної комплексної цільової програми
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших
верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту,
на 2016-2017 роки (зі змінами) на суму 15,000 тис. грн.;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації на виконання Районної комплексної цільової програми
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших
верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту,
на 2016-2017 роки (зі змінами) на суму 25,000 тис гривень.
А також головою райдержадміністрації внесено пропозицію щодо
передачі субвенції Іллінецькій міській раді на встановлення пам’ятного
знаку на Меморіальному комплексі Героям АТО «Герої не вмирають» в сумі
120,000 тис. гривень, яку депутати підтримали.
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На запитання депутата районної ради Нечипоренка В.І. щодо
доцільності виділення коштів із районного бюджету тим сільським радам,
які перевиконали місцеві бюджети за 6 місяців і мають власні надходження,
при тому, що деяким громадам не вистачає фінансування( навів в приклад
Іллінецьку сільську раду, яка не в змозі виготовити генеральний план своєї
громади), голова РДА Лисак А.Р., завірив, що розподіл коштів проходив на
бюджетній комісії відкрито і прозоро, в присутності членів комісії і
запрошених. Всі листи, які надійшли, включені в реєстр і розглянуті, але
кошти першочергово надавалися на вирішення основних пріоритетних
питань. Він пообіцяв, що проблематику сільських рад із виготовлення
генеральних планів буде піднято на наступних сесіях, в міру виконання
районного бюджету. Його слова підтримав і голова районної ради
Загороднюк С.А., який звернувся до присутніх сільських голів та керівників
установ з проханням щодо своєчасного подання звернень.
За доповнення до проекту рішення, озвучені головою районної
державної адміністрації депутати проголосували одноголосно.
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
всіма доповненнями прийнято одноголосно ,
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 14: «Про надання погодження Іллінецькій міській раді на
розширення перспективних меж м. Іллінці»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення « Про надання погодження Іллінецькій міській раді на
розширення перспективних меж м. Іллінці» прийнято ( « за-26», «проти-1»),
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 15: «Про внесення змін до складу постійних комісій районної
ради»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення « Про внесення змін до складу постійних комісій
районної ради» прийнято одноголосно,
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 16: «Про внесення змін до складу президії районної ради»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про внесення змін до складу президії районної ради»
прийнято одноголосно,
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 17: « Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької районної ради
Віницької області»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької районної ради
Віницької області» прийнято одноголосно,
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 18: « Про внесення змін до рішення 7 сесії районної ради 7
скликання від 7 червня 2016 року №137 «Про передачу цілісного майнового
комплексу колишньої Борисівської ЗОШ І-ІІ ступенів із спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
Іллінецької міської територіальної громади»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення « Про внесення змін до рішення 7 сесії районної ради 7
скликання від 7 червня 2016 року №137 «Про передачу цілісного майнового
комплексу колишньої Борисівської ЗОШ І-ІІ ступенів із спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
Іллінецької міської територіальної громади» прийнято одноголосно,
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 19: «Про розрахунок орендної плати за користування
комунальним майном, що належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради; який повідомив , що
прийняття цього рішення є актуальним у зв’язку із змінами в законодавстві
і дасть можливість врегулювати і стабілізувати орендну плату за комунальне
майно до кінця 2016 року, незалежно від щомісячного коливання індексу
інфляції.
На запитання депутата Нечипоренка В.І., про стан вирішення
проблеми щодо стягнення боргів із підприємців за орендоване майно,
Загороднюк С.А. повідомив, що це питання постійно знаходиться на
контролі у виконавчому апараті районної ради. Над шляхами
його
вирішення працюють юристи консалтингової компанії, з якими укладено
договір. Вони напрацьовують і обґрунтовують механізми і шляхи ліквідації
заборгованості. На даний момент повністю проведені звірки і визначений
реальний стан справ. Результати роботи з цього напрямку будуть
оприлюднені, і на наступній сесії пройде
конкретніше
і ширше
обговорення цієї теми.
Перед
затвердженням проекту рішення депутат районної ради
Стельмащук М.С. залишив сесійну залу і участі в подальшому голосуванні
не брав.
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Вирішили: рішення « Про розрахунок орендної плати за користування
комунальним майном, що належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району» прийнято ( « за-25»,
« утримався-1»« не голосував -1»),
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 20: «Про надання дозволу голові Іллінецької районної ради на
здачу в оренду вільного приміщення ФОП Левіцькому О.С.»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який повідомив, що
під час проведення конкурсу по оренді кімнати площею 32,5 кв.м.,що
розташована на другому поверсі будівлі по вул. Європейська, 15, Левіцький
О.С., в порівнянні з іншими претендентами, запропонував найвищу ставку
місячної орендної плати відносно базового розрахунку, а саме 1751грн. в
місяць і комісія рекомендувала
надати йому в оренду приміщення
терміном на 2 роки 11 місяців, згідно з поданою заявою.
Вирішили: рішення «Про надання дозволу голові Іллінецької районної ради
на здачу в оренду вільного приміщення ФОП Левіцькому О.С.»
прийнято ( « за-25», «проти-1» « не голосував-1»),
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 21 : «Про прийняття у спільну власність територіальних громад
сіл. селища, міста Іллінецького району цілісного майнового комплексу
Іллінецької районної лікарні»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради,
Вирішили: рішення «Про прийняття у спільну власність територіальних
громад сіл. селища, міста Іллінецького району цілісного майнового
комплексу Іллінецької районної лікарні» прийнято ( « за-26», « не голосував1»),
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 22: « Про внесення змін до рішення 4 сесії районної ради 7
скликання від 28.01.2016 року №60 «Про затвердження плану роботи
районної ради 7 скликання на 2016 рік» ;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення « Про внесення змін до рішення 4 сесії районної ради 7
скликання від 28.01.2016 року №60 «Про затвердження плану роботи
районної ради 7 скликання на 2016 рік» прийнято ( « за-26», « не голосував1»),
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ23: « Про надання частини щорічної відпустки голові районної
ради Загороднюку С.А.»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який нагадав
депутатам, що його відпустка займе лише два робочих дні. А також він
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заявив, що принципово не буде голосувати за це рішення, хоча й довів у
судах що це не являється конфліктом інтересів.
Вирішили: рішення « Про надання частини щорічної відпустки голові
районної ради Загороднюку С.А.» прийнято ( « за-25», « не голосували-2»),
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 24. «Про оголошення днів жалоби в Іллінецькому районі»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради,
Вирішили: рішення «Про оголошення днів жалоби в Іллінецькому районі»
прийнято ( « за-26», « не голосував-1»),
( рішення, результати голосування додаються).
По завершенню розгляду питаньпорядку денного сесії, депутат
районної ради Врещ В.В., якого підтримали Дашівський селищний голова та
Купчинецький сільський голова, порушив питання щодо розбазарювання
СТОВ « КАМСИТ», орендованих ним земель на території Купчинецької та
Хринівської громад. Керівництво СТОВу під приводом надання паїв
учасникам АТО роздає по 2 га., підставним особам, здебільшого
іногороднім жителям, серед яких фігурують студенти Вінницького
аграрного вузу.
За цих обставин втрачаються як землі, так і надходження до місцевих
бюджетів у вигляді орендної плати.
Щоб зупинити цей процес, Врещ В.В. запропонував депутатам доручити
голові районної ради звернутися до правоохоронних органів , відповідних
інстанцій, в чиїй компетенції вирішення таких питань, до депутата
Верховної Ради Р. Демчака з проханням присікти незаконні дії орендарів і
повернути землі громаді.
Присутні в залі одноголосно підтримали цю пропозицію.

Голова районної ради С. Загороднюк закриває друге пленарне засідання
восьмої сесії районної ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Голова районної ради

С. Загороднюк

