П Р О Т О К О Л №14
засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю,
торговельного і побутового обслуговування населення, комплексного
розвитку і благоустрою населених пунктів.
від 19 грудня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Стельмащук М.С.
Присутні члени постійної комісії: Маруненко О.Г., Гусак Ю.М.
Поступайло О.І..
Відсутні : Кудина П.М., Салій В.М.,
Запрошені:
1. Загороднюк С.А.- голова районної ради.
2. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату.
3. Ящук в.М. – голова Іллінецької міської ради.
4.Дмитрик О.В. – заступник голови Іллінецької міської ради.
4. Купрій І.І. - начальник відділу економічного розвитку районної державної
адміністрації.
5. Атаманюка О.Є. - головний лікар комунального закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги».
6. Письменна О.В. - завідувач сектору культури і туризму Іллінецької
районної державної адміністрації.

Порядок денний
1. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району за 2016 рік та затвердження Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району на 2017 рік.
2. Про внесення змін до Програми забезпечення збереження архівних
фондів комунального підприємства «Районний трудовий архів» Іллінецького
району Вінницької області на 2016-2020 роки.
3. Про надання дозволу завідувачу сектору культури і туризму
райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження строку договору
оренди частини вільного приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей»з
ФОП Рижманем О.І.
4. Про надання дозволу завідувачу сектору культури і туризму
райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження строку договору
оренди частини вільного приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей»з
ФОП Паламарчуком О.І.

5. Про надання дозволу Іллінецькій міській раді на поліпшення
орендованого майна в приміщенні будинку №15 А по вул. Європейська в м.
Іллінці.
6. Про надання дозволу Іллінецькій міській раді на газифікацію
орендованого майна в приміщенні будинку №15 А по вул. Європейська в м.
Іллінці.
7. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду частини
вільного приміщення редакції редактор районної газети «Трудова Слава».
8. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду вільного
приміщення ФОП Дяченко Л.В.
9. Про надання на погодження на призначення директора Копіївської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради.
10. Про розгляд звернення головного лікаря КЗ «ЦПМ-СД» Атаманюка
О.Є. №01-10-1779 від 15.12.2016 року щодо надання медичних послуг
жителям Іллінецького району.
11. Про план роботи районної ради на 2017 рік.
СЛУХАЛИ: 1. Про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Іллінецького району за 2016 рік та затвердження Програми
економічного і соціального розвитку Іллінецького району на 2017 рік.
Інформувала: Купрій І.І. - начальник відділу економічного розвитку
районної державної адміністрації. Ознайомила присутніх з проектом рішення
(додається).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради:
1. Затвердити «Програму економічного і соціального розвитку
Іллінецького району на 2017 рік» (додається).
2. Рекомендувати управлінням та відділам районної державної
адміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищної та міської рад:
2.1. Вжити заходів щодо виконання програмних пріоритетів і завдань;
2.2. При розробці програм економічного і соціального розвитку
територіальних громад на 2017 рік керуватись цілями та завданнями,
визначеними даною програмою.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Програми забезпечення збереження
архівних фондів комунального підприємства «Районний трудовий архів»
Іллінецького району Вінницької області на 2016-2020 роки.
Інформувала: Безпалько Л.М. - завідувач комунального підприємства
«Районний трудовий архів». Ознайомила присутніх зі змінами до Програми
забезпечення збереження архівних фондів комунального підприємства
«Районний трудовий архів» Іллінецького району Вінницької області на 20162020 роки. (додається).

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до
Програми забезпечення збереження архівних фондів комунального
підприємства «Районний трудовий архів» Іллінецького району Вінницької
області на 2016-2020 роки, а саме:
1. В додатку 1 розділу 4 «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання
проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання
Програми» збільшити загальний обсяг ресурсів, який пропонується залучити
на виконання Програми за рахунок коштів бюджету сіл, селища, міста
районного підпорядкування на 2017 рік, змінивши суму з 200 тис. грн. на 250
тис.грн.; на 2018 рік – з 190 тис. грн. на 240 тис. грн.
2. В додатку 3 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи Програми»
збільшити обсяги фінансування п.1 «Утримання КП «Районний трудовий
архів»: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, оплата енергоносіїв
та інші видатки» за рахунок субвенцій міської, сільських, селищної рад в 2
етапі на 2017 рік, змінивши суму з 160 тис. грн. на 210 тис.грн. та в 3 етапі
на 2018 рік змінити суму з 180 тис.грн. на 230 тис.грн.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 3. Про надання дозволу завідувачу сектору культури і туризму
райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження строку договору
оренди частини вільного приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей»з
ФОП Рижманем О.І.
Інформувала: Письменна О.В. - завідувач сектору культури і туризму
Іллінецької районної державної адміністрації. Повідомила присутнім, що в
ФОП Рижманя О.І. 12.12.2016 року закінчується договір оренди і його
потрібно продовжити на 2017 рік на приміщення яке знаходиться на балансі
сектору культури і туризму Іллінецької районної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради:
Надати
дозвіл
завідувачу
сектору
культури
і
туризму
райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження строку договору
оренди вільної частини приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей»
Іллінецької районної ради з фізичною особою-підприємцем Рижманем О.І.,
площею 17,6 м2, розташованого за адресою: м.Іллінці, вул. Студентська, 17,
шляхом укладання договору, терміном на один рік, встановивши орендну
плату відповідно до методики розрахунку та порядку використання плати за
оренду майна, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району.
Завідувачу сектору культури і туризму райдержадміністрації Письменній
О.В. укласти з ФОП Рижманем О.І. договір оренди частини приміщення
відповідно до вимог чинного законодавства. Копію цього договору надати до

відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради в
місячний термін.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 4. Про надання дозволу завідувачу сектору культури і туризму
райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження строку договору
оренди частини вільного приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей»з
ФОП Паламарчуком О.І.
Інформувала: Письменна О.В. - завідувач сектору культури і туризму
Іллінецької районної державної адміністрації. Повідомила присутнім, що в
ФОП Паламарчука О.І. 12.12.2016 року закінчується договір оренди і його
потрібно продовжити на 2017 рік на приміщення яке знаходиться на балансі
сектору культури і туризму Іллінецької районної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради:
Надати
дозвіл
завідувачу
сектору
культури
і
туризму
райдержадміністрації Письменній О.В. на продовження строку договору
оренди вільної частини приміщення КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей»
Іллінецької районної ради з фізичною особою-підприємцем Паламарчуком
О. І.,площею 30,8 м2, розташованого за адресою: м.Іллінці, вул. Студентська,
17, шляхом укладання договору терміном на один рік, встановивши орендну
плату відповідно до методики розрахунку та порядку використання плати за
оренду майна, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району.
Завідувачу сектору культури і туризму райдержадміністрації
Письменній О.В. укласти з ФОП Паламарчуком О.І. договір оренди частини
приміщення відповідно до вимог чинного законодавства, копію цього
договору надати до відділу з питань комунальної власності виконавчого
апарату районної ради в місячний термін.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу Іллінецькій міській раді на
поліпшення орендованого майна в приміщенні будинку №15 А по вул.
Європейська в м. Іллінці.
Інформував: Дмитрик О.В. – заступник голови Іллінецької міської ради.
Повідомив присутнім, що міська рада просить дозволу на проведення
ремонтних робіт в орендованих кімнатах в приміщенні будинку №15 А по
вул. Європейська в м. Іллінці.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл
Іллінецькій міській раді здійснити поліпшення орендованого майна, що
знаходиться в будинку за адресою: м. Іллінці, вул. Європейська, 15 А, за
рахунок коштів орендаря.

Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу Іллінецькій міській раді на
газифікацію орендованого майна в приміщенні будинку №15 А по вул.
Європейська в м. Іллінці.
Інформував: Дмитрик О.В. – заступник голови Іллінецької міської ради.
Повідомив присутнім, що міська рада просить дозволу на газифікацію
орендованих кімнат в приміщенні будинку №15 А по вул. Європейська в м.
Іллінці.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради Надати дозвіл
Іллінецькій міській раді на газифікацію та встановлення приладів опалення в
орендованих кімнатах, що знаходяться в будинку за адресою: м. Іллінці, вул.
Європейська, 15 А, за рахунок коштів орендаря.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 7. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду
частини вільного приміщення редакції редактор районної газети «Трудова
Слава».
Інформувала: Таранюк Н.Ф. – редактор районної газети «Трудова
Слава». Повідомила присутнім, що у зв’язку з роздержавленням ЗМІ
приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, у яких
на час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду
строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим
для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та
Фондом державного майна України (його регіональним відділенням) або
відповідним органом місцевого самоврядування.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл голові
районної ради на здачу в оренду частини вільного приміщення редакції
районної газети «Трудова Слава».
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 8. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду
вільного приміщення ФОП Дяченко Л.В.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату.
Повідомив присутнім, що
у районній газеті «Трудова Слава» було
оголошено конкурс на здачу в оренду вільного приміщення. Заяву подав
один кандидат Дяченко Леся Володимирівна тому конкурс проводити не
потрібно, Дяченко Л.В. автоматично стає орендарем цього приміщення.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл голові
Іллінецької районної ради на здачу в оренду фізичній особі-підприємцю
Дяченко Л.В. для здійснення торгівлі
непродовольчими товарами
2
приміщення, площею 32,5 м на другому поверсі будинку № 15 по вул.
Європейська в м. Іллінці Вінницької області, терміном на 2 роки 11 місяців,

встановивши орендну плату в розмірі 648,83 грн. відповідно до додатка №4
рішення 39 сесії районної ради 6 скликання від 04.09.2015 року № 720
«Порядок передачі в оренду майна, що є об’єктом спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району в особі
Іллінецької районної ради» зі змінами відповідно до рішення 9 сесії районної
ради 7 скликання від 23.09.2016 року №172 та у місячний термін укласти з
фізичною-особою підприємцем Дяченко Л.В. договір оренди приміщення,
площею 32,5 м2, на другому поверсі будинку № 15 по вул. Європейська в
м. Іллінці Вінницької області, терміном на 2 роки 11 місяців, відповідно до
вимог чинного законодавства.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 9. Про надання на погодження на призначення директора
Копіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради.
Інформував: Стельмащук М.С. – голова постійної комісії.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради надати погодження на
призначення директора Копіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Іллінецької районної ради – Тітаренко Любові Василівни.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 10. Про розгляд звернення головного лікаря КЗ «ЦПМ-СД»
Атаманюка О.Є. №01-10-1779 від 15.12.2016 року щодо надання медичних
послуг жителям Іллінецького району.
Інформував Атаманюка О.Є. - головний лікар комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги». Підняв питання стосовно того де
мають лікуватися жителі Іллінецького району, які проживають в
територіальних громадах які не ввійшли до об’єднаної Іллінецької та
Дашівської громади.
Ящук В.М., Іллінецький міський голова, пояснив, що незалежно від того де
проживає людина вона буде відвідувати того лікаря якого відвідувала до
цього часу.
СЛУХАЛИ: 11. . Про план роботи районної ради на 2017 рік.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Ознайомив присутніх з планом роботи Іллінецької районної
ради на 2017 рік (додається).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районній ради затвердити план роботи
районної ради на 2017 рік.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
Голова постійної комісії

М.С.Стельмащук

