ПРОТОКОЛ №1
засідання постійної комісії районної ради з питань управління
комунальною власністю, торговельного і побутового обслуговування
населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів
від 10 грудня 2015 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Стельмащук М.С.
Члени постійної комісії: Гусак Ю.М.,Місяць В.Й., Кудина П.М.
Відсутні члени постійної комісії: Маруненко О.Г., Салій В.М.,
Поступайло О.І.
Запрошені:
1. Атаманюк О.Є. – головний лікар КЗ «ЦПМСД» Іллінецької районної ради;
2. Ботош М.В. – представник ПАТ «Українська страхова компанія «Княжа
Вієнна іншуранс груп»;
3. Вдовиченко О.В. – фізична особа – підприємець;
4. Демида П.А.– керівник КЗ «Дитячо-юнацької спортивної школи»;
5. Івашківська Т.М. – начальник Держфінінспекції у Іллінецькому районі;
6. Купрій І.І.– начальник відділу економічного розвитку;
7. Лемещук В.М.– начальник Іллінецького районного сектору ГУ ДСНС
України у Вінницькій області підполковник служби цивільного захисту;
8. Марківська Г.М. – фізична особа - підприємець;
9. Момот Р.Д.– редактор Іллінецької районної організації радіомовлення;
10. Письменна О.В. – завідувач сектору культури Іллінецької
райдержадміністрації;
11. Сидоренко А.П. – керівник КЗ «Спортивно-оздоровчий комплекс»;
12.Таранюк Н.Ф.– головний редактор газети «Трудова слава»;
13. Швець В.А. – заступник голови районної ради.
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2.

3.
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Порядок денний:
Про обрання заступника голови постійної комісії з питань управління
комунальною власністю, торговельного і побутового обслуговування
населення.
Про обрання секретаря постійної комісії з питань управління
комунальною власністю, торговельного і побутового обслуговування
населення.
Про ознайомлення з програмою «Економічного і соціального розвитку
Іллінецького району на 2016 рік».
Про продовження терміну дії контракту із керівником комунального
закладу «Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради
Сидоренком А.П.

5. Про продовження строку дії контракту із керівником комунального
закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради
Демидою П. А.
6. Про зміну розміру орендної ставки за орендоване майно ПрАТ УСК
«КНЯЖА «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
7. Про внесення змін до рішення №748 40 сесії районної ради 6 скликання
від 16 жовтня 2015 р «Про прийняття майна до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району із
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області».
8. Про встановлення
надбавки директору комунального закладу
«Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької районної ради
Краснянській І.О.
9. Про розірвання договору оренди комунального майна з Державною
фінансовою інспекцією у Вінницькій області.
10. Про внесення змін до районної Програми забезпечення інформованості
населення Іллінецького району та розвитку друкованого засобу масової
інформації Іллінецької районної газети «Трудова слава» на 2016-2020
роки.
11. Про виконання програми Поліпшення техногенної та пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку пожежної
охорони в Іллінецькому районі на 2011-2015 роки та затвердження
«Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених
пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури
підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому районі на
2016-2020 роки».
12. Про внесення змін до районної Програми забезпечення інформованості
населення Іллінецького району та розвитку електронного засобу
масової інформації комунального підприємства «Ілінецька районна
організація радіомовлення» Іллінецької районної ради на 2016-2020
роки.
13. Про
надання
дозволу
директору
комунального
закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької
районної ради Легкому Є.М. на здачу в оренду частини приміщення
Вдовиченку О.В.
14. Про
надання
дозволу
директору
комунального
закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької
районної ради
Легкому Євгену Михайловичу на здачу в
оренду частини приміщення Марківській Г.М.
ВИСТУПИВ: Стельмащук М.С., голова постійної комісії з питань
управління комунальною власністю, торгівельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених

пунктів. Запропонував зняти з розгляду перші два питання порядку денного
організаційного характеру і перенести їх розгляд на наступне засідання, коли
комісія буде присутня в повному складі.
СЛУХАЛИ: 2. Про ознайомлення з програмою «Економічного і соціального
розвитку Іллінецького району на 2016 рік».
Інформувала: Купрій І.І.-начальник відділу економічного розвитку
райдержадміністрації. Ознайомила присутніх з проектом програми
економічного і соціального розвитку Іллінецького району на 2016 рік.
ВИСТУПИВ: Кудина П.М. депутат районної ради 7 скликання, член
постійної комісії запропонував виходячи з можливостей, які на сьогоднішній
день є в районі затвердити програму «Економічного і соціального розвитку
Іллінецького району на 2016 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «проти» – 0, «утримались» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести питання на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 3. Про продовження терміну дії контракту із керівником
комунального закладу «Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької
районної ради Сидоренком А.П.
Інформував: Стельмащук М.С.- голова постійної комісії.
Ознайомив присутніх з заявою керівника комунального закладу «Спортивнооздоровчий комплекс» Сидоренка А.П. та
клопотанням головного
спеціаліста сектору у справах сім’ї, молоді та спорту Іллінецької
райдержадміністрації Трохимець Л.М.
про продовження терміну дії
контракту на 5 років.
ВИСТУПИВ: Сидоренко А.П. керівник комунального закладу «Спортивнооздоровчий комплекс» проінформував присутніх про те, що попередній
контракт закінчується 31.12.2015 року.
ВИСТУПИВ: Гусак Ю.М., депутат районної ради 7 скликання, член
постійної комісії, повідомив, що назараз потрібно більше уваги приділяти
фізичному вихованню молоді, а Сидоренко А.П. добре зарекомендував себе
як керівник і запропонував підтримати та дати згоду на продовження
контракту з керівником комунального закладу «Спортивно-оздоровчий
комплекс» Сидоренком А.П. на 5 років.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «проти» – 0, «утримались» – 0.
ВИРІШИЛИ: проект рішення про продовження терміну дії контракту із
керівником комунального закладу «Спортивно-оздоровчий комплекс»
Іллінецької районної ради Сидоренком А.П. внести на розгляд сесії районної
ради.
СЛУХАЛИ: 4. Про продовження строку дії контракту із керівником
комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Іллінецької
районної ради Демидою П. А.
Інформував: Стельмащук М.С.- голова постійної комісії.
Ознайомив усіх присутніх з заявою керівника комунального закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа» Демиди П.А. та клопотанням головного
спеціаліста сектору у
справах сім’ї, молоді та спорту Іллінецької

райдержадміністрації Трохимець Л.М.
про продовження терміну дії
контракту на 5 років.
ВИСТУПИВ: Демида П.А. керівник комунального закладу «Дитячоюнацька спортивна школа» проінформувавши присутніх
про, те що
попередній контракт закінчується він просить продовження контракту з
01.01.2016 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «проти» – 0, «утримались» – 0.
ВИРІШИЛИ: проект рішення про продовження терміну дії контракту із
керівником комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа»
Іллінецької районної ради Демидою П.А внести на розгляд сесії районної
ради.
СЛУХАЛИ: 5. Про зміну розміру орендної ставки за орендоване майно
ПрАТ УСК «КНЯЖА «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
Інформував: Стельмащук М.С.- голова постійної комісії.
Повідомив присутнім, що до районної ради надійшло звернення від
юридичної особи орендаря ПрАТ УСК «КНЯЖА «ВІЄННА ІНШУРАНС
ГРУП» з проханням зменшити процентну орендну ставку за користування
орендованим майном у зв’язку із тяжкою економічною ситуацією в країні.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «проти» – 0, «утримались» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендували внести питання на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до рішення №748 40 сесії районної ради 6
скликання від 16 жовтня 2015 р «Про прийняття майна до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району із власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької обл.»
Інформував: Стельмащук М.С.- голова постійної комісії.
Ознайомив присутніх із зверненням головного лікаря КЗ «ЦПМ-СД»
Атаманюка О.Є. про внесення змін до рішення сесії районної ради 6
скликання від 16 жовтня 2015 року № 748 «Про прийняття майна до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району із
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької обл.»
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «проти» – 0, «утримались» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендували внести питання на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 7. Про встановлення надбавки директору комунального закладу
«Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької районної ради
Краснянській І.О.
Інформував: Письменна О.В. – завідувач сектору культури Іллінецької
райдержадміністрації. Ознайомила всіх присутніх із зверненням до районної
ради про встановлення надбавки директору Іллінецького районного будинку
культури, та детально розповіла про заробітну плату, про інтенсивність праці
та навантаження, які виконує керівник і зобов’язання, покладені на нього.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «проти» – 0, «утримались» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендували внести питання на розгляд сесії районної ради.

СЛУХАЛИ: 8. Про розірвання договору оренди комунального майна з
Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області .
Інформувала: Івашківська Т.М. – начальник Держфінінспекції у
Іллінецькому районі. У зв’язку з реорганізацією та приведенням штатів у
відповідність, відділення держфінінспекції у Іллінецькому районі припиняє
свою діяльність, потрібно підтримати звернення про розірвання договору
оренди комунального майна з державною фінансовою інспекцією у
Вінницькій області.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «проти» – 0, «утримались» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендували внести питання на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до районної Програми забезпечення
інформованості населення Іллінецького району та розвитку друкованого
засобу масової інформації Іллінецької районної газети «Трудова слава» на
2016-2020 роки.
Інформувала: Таранюк Н.Ф.– головний редактор газети «Трудова слава».
Запрпонувала внести до районної Програми забезпечення інформованості
населення Іллінецького району та розвитку друкованого засобу масової
інформації Іллінецької районної газети «Трудова слава» на 2016-2020 роки,
такі зміни: у абзаці 4 розділу 2 замість поняття фінансується вжити
словосполучення « отримує фінансову підтримку», у пункті 1. розділу 6
назва напрямку діяльності викласти у такій редакції : «Організаційна та
фінансова підтримка виходу у світ районної газети «Трудова слава»
громадсько-політичного часопису-органу Іллінецької районної ради,
Іллінецької районної державної адміністрації і трудового колективу».
Виступив: депутат районної ради 7 скликання голова постійної комісії
Стельмащук М.С. запропонував депутатам підтримати головного редактора
газети «Трудова слава», та внести зміни ,які вона пропонує, адже це тільки
формальність і суті та напрямку зміни програми вони не несуть.
Голосували : За - «4», проти – «0», утримались – «0».
ВИРІШИЛИ: проект рішення про внесення змін до районної Програми
забезпечення інформованості населення Іллінецького району та розвитку
друкованого засобу масової інформації Іллінецької районної газети «Трудова
слава» на 2016-2020 роки внести на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 10. Про виконання програми Поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності,
розвитку пожежної охорони в Іллінецькому районі на 2011-2015 роки та
затвердження «Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки
населених пунктів та об»єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури
підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому районі на 20162020 роки».

Інформував: Лемещук В.М.- начальник Іллінецького районного сектору ГУ
ДСНС України у Вінницькій області підполковник служби цивільного
захисту про хід виконання програми Поліпшення техногенної та пожежної
безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
пожежної охорони в Іллінецькому районі на 2011-2015 роки та презентував
на затвердження «Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки
населених пунктів та об»єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури
підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому районі на 20162020 роки».
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Кудина П.М., який мав за
тиння до начальника Іллінецького районного сектору ГУ ДСНС України у
Вінницькій області Лемещука В.М. зокрема і по виконанню програми і по
презентації нової програми . Врахувавши всі пропозиції та зауваження
депутати вирішили:
Голосували : За - «4», проти – «0», утримались – «0».
ВИРІШИЛИ: проект рішення про виконання Програми поліпшення
техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм
власності, розвитку пожежної охорони в Іллінецькому районі на 2011-2015
роки та затвердження Програми поліпшення техногенної та пожежної
безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому
районі на2016-2020 роки внести на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до районної Програми забезпечення
інформованості населення Іллінецького району та розвитку електронного
засобу масової інформації комунального підприємства « Іллінецька районна
організація радіомовлення» Іллінецької районної ради на 2016-2020 роки.
Інформував: Момот Р.Д.- редактор Іллінецької районної організації
радіомовлення повідомила про зміни у програмі забезпечення
інформованості населення Іллінецького району та розвитку електронного
засобу масової інформації комунального підприємства « Іллінецька районна
організація радіомовлення» Іллінецької районної ради на 2016-2020 роки У
абзаці 3 розділу 2 замість поняття фінансується вжити словосполучення
отримує «фінансову підтримку», зокрема у пункті 1. розділу 6 назва
напрямку діяльності та заходи програми викласти у такій редакції:
«Організаційна та фінансова підтримка виходу в ефір передач КП
«Іллінецька районна організація радіомовлення» як громадсько –політичного
радіомовлення – органу Іллінецької районної ради.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання голова постійної комісії
Стельмащук М.С. запропонував депутатам підтримати зміни до програми,
які запропонувала редактор Момот Р.Д.
Голосували : За - «4», проти – «0», утримались – «0».

ВИРІШИЛИ: проект рішення про внесення змін до районної Програми
забезпечення інформованості населення Іллінецького району та розвитку
електронного засобу масової інформації комунального підприємства
«Іллінецька районна організація радіомовлення» Іллінецької районної ради
на 2016-2020 роки внести на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ:12. Про надання дозволу директору комунального закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної
ради Легкому Є.М. на здачу в оренду частини приміщення Вдовиченку О.В.
Інформував:Легкий Є.М. –директор «Територіального центру соціального
обслуговування» повідомив про звернення ФОП Вдовиченка О.В. про
надання в оренду частини приміщення для встановлення кавового апарату.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання
Кудина П.М. підтримав
пропозицію і закликав депутатів підтримати та надати дозвіл на
встановлення кавового апарату.
Голосували : За - «4», проти – «0», утримались – «0».
ВИРІШИЛИ: проект рішення про надання дозволу директору комунального
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької
районної ради Легкому Є.М. на здачу в оренду частини приміщення ФОП
Вдовиченку О.В. внести на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ:13. Про надання дозволу директору комунального закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної
ради Легкому Євгену Михайловичу на здачу в оренду частини приміщення
Марківській Г.М.
Інформував:Легкий Є.М. – директор «Територіального центру соціального
обслуговування» повідомив про звернення ФОП Марківської Г.М.. про
надання в оренду частини приміщення для встановлення копіювального
апарату.
Виступив: депутат районної ради 7 скликання Кудина П.М. підтримав
пропозицію і закликав депутатів підтримати та надати дозвіл на
встановлення копіювального апарату.
Голосували : За - «4», проти – «0», утримались – «0» .
ВИРІШИЛИ: проект рішення про надання дозволу директору комунального
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької
районної ради Легкому Є.М. на здачу в оренду частини приміщення ФОП
Марківській Г.М. внести на розгляд сесії районної ради.
Голова постійної комісії

М. Стельмащук

