ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
03 березня 2017 рік

м. Іллінці

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

34
34
28
28
43

депутати,
чол,
депутатів,
депутатів,
чол.

У роботі сесії взяли участь:
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р., заступники голови
районної державної адміністрації Любаревич В.В., Поїзд В.С., керівники
структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники комунальних
закладів районної ради, голови об’єднаних територіальних громад району,
представники засобів масової інформації, представники громадськості .
Відкриває сесію голова районної ради Загороднюк С.А.
Звучить Гімн України.
Присутні хвилиною скорботи вшанували загиблих у Червоноградських
копальнях шахтарів.
Регламент роботи сесії затверджений на 2 сесії районної ради сьомого
скликання.
Функції секретаріату виконують працівники виконавчого апарату районної
ради.
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і працює
на 13 сесії у складі 3 депутатів:
-Кобець Микола Іванович
- Аграрна партія України
-Змієвець Леонід Миколайович- партія ВО « Батьківщина».
-Бойко Олександр Іванович- - партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ».
У зв’язку з відсутністю двох членів лічильної комісії та наявністю в
порядку денному питання « Про обрання заступника голови районної ради»,
за пропозицією головуючого, яку підтримали всі присутні депутати, до
складу лічильної комісії одноголосно дообрано депутатів районної ради:
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- Дядю А.Ф., п/п «Громадянська позиція»;
- Правороцького Ф. С. – п/ п ВО « Батьківщина».
Перед розглядом питань порядку денного голова районної ради
Загороднюк С.А. коротко проінформував про свою роботу в міжсесійний
період та зробив декілька повідомлень щодо організаційних питань.
Головуючий вніс пропозицію включити до основного порядку денного
питання « Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за
2016 рік» та « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді ТОВ «Гарант» на
території Городоцької сільської ради».
За пропозицією депутатів із залу, на завершення роботи сесії планується
розглянути різні питання.
Депутати районної ради Врещ В.В., Тарасова В.П., запропонували змінити
черговість розгляду питань, розглянувши одними із перших виконання
бюджету за 2016 рік та блоку питань, які стосуються передачі
комунального майна Дашівській об’єднаній територіальній громаді.
Депутати районної ради одноголосно проголосували за всі доповнення до
порядку денного.
Тарасова В.П., депутат районної ради, голова постійної комісії з
питань законності, прав громадян, депутатської діяльності і етики,
регламенту та європейської інтеграції, начальник фінансового
управління РДА, заявила про недотримання виконавчим апаратом
районної ради вимог Закону України « Про доступ до публічної
інформації», спричиненого порушенням терміну оприлюднення проектів
рішень сесії.
Порядок денний із змінами та доповненнями прийнято
одноголосно.
Порядок денний:
1. Про обрання заступника голови районної ради.
2. Про хід виконання Програми зайнятості населення Іллінецького району
на період до 2017 року.
3. Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна
відповідальність влади та громад».
4. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
5. Про внесення змін до районної програми «Перспективний розвиток
вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2016-2020 роки».
6. Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від 23
грудня 2016 року №232 «Про затвердження районної програми
«Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькому районі
на 2017–2020 роки».
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7. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік.
8. Про передачу майна закладів охорони здоров’я, що перебуває на балансі
комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради до комунальної власності Дашівської
селищної об’єднаної територіальної громади
9. Про передачу будівель та майна Дашівського відділення Іллінецької
ЦРЛ із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району у власність Дашівської селищної об’єднаної
територіальної громади.
10. Про стан виконання рішення 10 сесії районної ради 7 скликання від
17.11.2016 року № 201 «Про передачу майна із спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади».
11. Про надання дозволу сектору культури і туризму районної державної
адміністрації на виділення майнового комплексу Росоховатської
бібліотеки-філії Іллінецької централізованої бібліотечної системи зі
складу системи.
12. Про надання дозволу комунальному підприємству «Районний трудовий
архів» на безкоштовне прийняття документів на зберігання.
13. Про дострокове розірвання договору оренди майна з Іллінецькою
міською радою.
14. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду вільного
приміщення Іллінецькій міській раді.
15. Про надання дозволу комунальному закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради Вінницької області на
розірвання договору оренди майна з ТОВ «Іллінецька центральна
аптека».
16. Про надання дозволу голові районної ради на внесення змін до договору
оренди майна, укладеного з відділом Держгеокадастру в Іллінецькому
районі.
17. Про продовження терміну дії контракту із головним лікарем
комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради Вінницької області Атаманюком О.Є.
18. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду вільних
приміщень управлінню освіти Іллінецької міської ради.
19. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду вільного
приміщення ФОП Лисаку А. І.
20. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду вільного
приміщення ФОП Шапочуку А.В.
21. Про надання дозволу Іллінецькій центральній районній лікарні на
розірвання договору оренди приміщення з ТОВ «Регіональний медичний
центр Безпеки Дорожнього Руху».
22. Про надання дозволу Іллінецькій центральній районній лікарні на здачу
в оренду вільного приміщення ТОВ «Регіональний медичний центр
Безпеки Дорожнього Руху».
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23. Про надання дозволу Іллінецькій центральній районній лікарні на здачу
в оренду частини вільного приміщення.
24. Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Іллінецька
районна організація радіомовлення» Іллінецької районної ради.
25. Про передачу майна з балансу Іллінецької центральної районної лікарні
на баланс комунального підприємства «Іллінціфарм» Іллінецької
районної ради.
26. Про надання дозволу комунальному закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» на здачу в оренду частини вільного приміщення
гр. Тимчук Л.М.
27. Про погодження розміру тарифів на платні соціальні послуги
комунальному
закладу
«Територіальний
центр
соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради.
28. Про участь проекту «Заміна вікон та дверних блоків на енергозберігаючі
у гуртожитку Іллінецького державного аграрного коледжу в м. Іллінці
Іллінецького району Вінницької області» Іллінецької районної ради в
обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад.
29. Про участь проекту «Бібліотека без бар’єрів» Іллінецької районної ради
в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад.
30. Про визначення суб’єкта надання фармацевтичних послуг, що братиме
участь в реімбурсації препаратів інсуліну на території Іллінецького
району.
31. Про надання погодження на створення геологічної пам'ятки природи
місцевого значення «Іллінецький кратер».
32. Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від 23
грудня 2016 року №256 «Про погодження проекту землеустрою щодо
зміни меж населених пунктів с.Паріївка та с.Райки на території
Паріївської сільської ради».
33. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що відводиться в оренду громадянину Колеснику
О.В., для сінокосіння, розташованої на території Хрінівської сільської
ради Іллінецького району Вінницької області.
34. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, яка надана в оренду Селянському фермерському
господарству «Світоч», для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Копіївської сільської ради
Іллінецького району Вінницької області.
35. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Слюсаренко Є. П., для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої
на території Китайгородської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області.
36. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки, земельної ділянки, що перебуває в оренді ТОВ «Гарант» на
території Городоцької сільської ради.
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37. Про встановлення надбавки до посадового окладу головному лікарю КЗ
«Центр ПМСД» Іллінецької районної ради Атаманюку О. Є. ( внесене
під кінець роботи сесії)
СЛУХАЛИ 1: «Про обрання заступника голови районної ради»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який запропонував
кандидатуру Нечипоренка В.І., депутата районної ради від п/п « Аграрна
партія України» на посаду заступника голови районної ради.
Він коротко нагадав депутатам процедуру таємного голосування, запросив
лічильну комісію зібратися на засідання і об’явив перерву в роботі сесії.
Головою лічильної комісії на організаційному засіданні більшістю
голосів обрано Бойка О.І., депутата районної ради від партії «Блок Петра
Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ», секретарем Дядю А.Ф., депутата районної
ради від партії «Громадянська позиція»;
( протокол №1 засідання лічильної комісії додається).
Депутати одноголосно затвердили виборчий бюлетень для таємного
голосування, до якого внесено кандидатуру на посаду заступника голови
районної ради Нечипоренка Віктора Івановича.
Нечипоренко В.І., заявив про реалізацію свого депутатського права
взяти участь в голосуванні, незважаючи на можливий конфлікт інтересів.
На час проведення процедури таємного голосування об’явлено
перерву.
Після завершення голосування, голова лічильної комісії Бойко О.І.
проінформував депутатів, що відповідно до встановлених лічильною
комісією результатів голосування, зафіксованих у протоколі № 2,
Нечипоренко Віктор Іванович обраний заступником голови
районної ради: за -22, утрималися -6.
Інформацію голови лічильної комісії про результати виборів
заступника голови районної ради депутати взяли до відома й одноголосно
затвердили протокол №2 , що зафіксовано у рішенні «Про обрання
заступника голови районної ради» ( протокол №2, виборчі бюлетені,
рішення додаються).
Загороднюк С.А., голова районної ради
привітав новообраного
заступника голови і побажав успіхів в роботі.
Нечипоренко В.І., новообраний заступник голови районної ради, в свою
чергу подякував депутатам за довіру, запевнив, що свій досвід, знання,
енергію, всі зусилля спрямовуватиме на поліпшення благополуччя жителів
Іллінецького району.
Перед розглядом наступного питання сесійну залу залишили депутати
Кобець М.М., Салій В.М. і участі в подальшому голосуванні не брали.
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СЛУХАЛИ 2: «Про хід виконання Програми зайнятості населення
Іллінецького району на період до 2017 року»;
Інформує:Пилипинчук В.К., директор районного центру зайнятості
( інформація додається);
ВИРІШИЛИ: рішення «Про хід виконання Програми зайнятості
населення Іллінецького району на період до 2017 року»; прийнято
одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 3: «Про внесення змін до Комплексної оборонноправоохоронної програми Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна
Іллінеччина – взаємна відповідальність влади та громад»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Комплексної оборонноправоохоронної програми Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна
Іллінеччина – взаємна відповідальність влади та громад» прийнято
одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 4: «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки» прийнято
одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 5: «Про внесення змін до районної програми «Перспективний
розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги жителям
Іллінецького району на 2016-2020 роки».
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до районної програми
«Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги
жителям Іллінецького району на 2016-2020 роки» прийнято одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 6: «Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7
скликання від 23 грудня 2016 року №232 «Про затвердження районної
програми «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькому
районі на 2017–2020 роки ».
Інформує: Атаманюк О.Є.,головний лікар КЗ « ЦПМСД»
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ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення 11 сесії районної
ради 7 скликання від 23 грудня 2016 року №232 «Про затвердження
районної програми «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в
Іллінецькому районі на 2017–2020 роки » прийнято одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 7:« Про затвердження звіту про виконання районного бюджету
за 2016 рік»;
Інформує: Тарасова В.П., голова постійної комісії районної ради з
питань депутат районної ради, голова постійної комісії з питань
законності, прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту
та європейської інтеграції, начальник фінансового управління РДА,
яка ознайомила присутніх з проектом рішення і запропонувала затвердити
його.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження звіту про виконання районного
бюджету за 2016 рік» прийнято одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 8: «Про передачу майна закладів охорони здоров’я, що
перебуває на балансі комунального закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради до комунальної власності
Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який зазначив, що в
зв’язку із створенням Дашівської об’єднаної громади їй необхідно передати
частину майна районного комунального закладу ЦПМСД.
При обговоренні цього питання, активну участь в якому взяли голова
РДА Лисак А.Р.,селищний голова Тітаренко С.В., депутати районної ради
Змієвець Л.М., Врещ В.В., Задорожна Н.М., Атаманюк О.Є., головний лікар
КЗ « ЦПМСД», представники Дашівської об’єднаної громади, прозвучали
думки щодо поспішності передачі частини майна об’єктів медицини
району, її відокремлення і розподілу, що призведе до збільшення суб’єктів
господарювання і їх керівників, відсутності в новоутворених закладах
ліцензій та кваліфікованих кадрів, фінансової неспроможності Дашівської
громади утримувати структурні підрозділи первинної медицини, на що
Тітаренко С.В., голова об’єднаної територіальної громади Дашева, чітко
аргументував бажання громади взяти повноваження і відповідальність за
утримання об’єктів медицини , які функціонують на їх території,
розпоряджатися їх майном і спрямовувати їх роботу на покращення
надання медичних послуг населенню. Він запевнив присутніх, що протягом
довгого періоду це питання досить детально вивчалося в громаді. Радилися
із спеціалістами, переймали досвід в інших районах, де вже створені і
успішно працюють такі заклади. Фінансове питання досить глибоко
опрацьовувалося і прораховувалося, і дійшли висновку, що громада здатна
утримувати свою первинну ланку медицини, оновити її матеріально-
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технічну базу, забезпечити її кваліфікованими молодими кадрами, якісним
обладнанням і медикаментами.
Голова РДА Лисак А.Р., зазначив, що в питаннях функціонування
медицини необхідно співпрацювати з районним бюджетом, куди
перераховуватимуться кошти на утримання медзакладів неприєднаних
громад. В подальшому ж процес реформування медицини упорядкує і
налагодить роботу цих закладів, створить єдиний зв'язок- пацієнт-лікар,
підвищить якість надання медичних послуг і максимально наблизить їх до
людей.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна закладів охорони здоров’я, що
перебуває на балансі комунального закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради до комунальної власності
Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади»;
прийнято більшістю голосів (за- 22, проти-1, утримався-1, не голосували-2);
(рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 9: « Про передачу будівель та майна Дашівського відділення
Іллінецької ЦРЛ із спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста Іллінецького району у власність Дашівської селищної об’єднаної
територіальної громади»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який повідомив
депутатам про намір громади с. Дашів взяти на своє утримання Дашівське
відділення Іллінецької ЦРЛ, про що свідчить звернення селищного голови
і звернення до сесії жителів Дашівської громади.
Виступили:
Тітаренко С.В., голова Дашівської об’єднаної територіальної громади,
розповів присутнім про багатогранну роботу щодо вивчення доцільності
порушення та розгляду цього питання і про відповідальність, яка лягає на
його громаду в зв’язку з прийняттям у власність Дашівського відділення
Іллінецької ЦРЛ. Це дуже важкий у фінансовому та матеріальному плані
крок, але він свідомо робиться на благо громади, для наближення і
покращення медичного обслуговування сільського населення. Із його слів,
упродовж останніх років Дашівському відділенню приділялася значно
менша увага, ніж Іллінецькій ЦРЛ. Відділення постійно
недофінансовувалося, його матеріально -технічна база вже давно застаріла і
потребує оновлення , а колектив потребує нових восококваліфікованих
спеціалістів. На все це потрібні чималі кошти. Та незважаючи на всі
суб’єктивні й об’єктивні труднощі, громада бере на себе відповідальність
по утриманню медичного закладу, який називатиметься лікарнею ІІ рівня. Є
оптимістична надія, що зі створенням цього закладу покращиться ситуація
із обстеженням і лікуванням жителів Дашівської громади. Значно
зменшиться кількість звернень людей за медичною допомогою до лікарів в
райцентр, що дасть можливість не витрачати дорогоцінний при хворобах
час і кошти на поїздки та перебування в чергах . Громада бажає сама
розпоряджатися коштами медичної субвенції, обіцяючи при цьому 30% із
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них перераховувати до районного бюджету на утримання Іллінецької
центральної районної лікарні, яка продовжуватиме надавати медичні
послуги дашівчанам, які бажатимуть лікуватися у районній лікарні.
Наміри селищного голови підтримали голова районної ради Загороднюк
С.А., голова районної державної адміністрації Лисак А.Р., депутати
районної ради Врещ В.В., Мороз П.А., Правороцький Ф.С., Стельмащук
М.С., головний лікар ЦРЛ Насушний В.В., ініціативна група , делегована на
сесію Дашівською громадою та інші присутні. Деякі депутати висловили
сумніви в доцільності від’єднанання медзакладу від Іллінецької ЦРЛ та
спроможності громади утримувати її за власні кошти навіть за умови
стабільного надходження державної субвенції .
А міський голова Ящук В.М. заявив, що в разі прийняття такого рішення,
він також ініціюватиме питання щодо створення Іллінецької міської лікарні,
яка візьме на обслуговування майже 23 тис.жителів.
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р. закликав присутніх
не висловлювати поспішних намірів і не робити необдуманих дій, тому що
Іллінецька ЦРЛ має зберегти свій статус заради утворення в районі
госпітального округу. Він запевнив присутніх, що після завершення
реформи медицини функції управління нею повністю візьме на себе
держава, а її фінансування сконцентрується в державному бюджеті.
Обговорення питання проходило
досить активно та напружено.
Виступаючі розділилися на прибічників та противників надання
самостійного статусу Дашівській лікарні. Але після озвучення лікарем
БаранцемА.М. звернення від 1410 жителів Дашівського краю,
з чітко
обгрунтованими аргументами на користь такого рішення, із закликом
дослухатися до людей, повірити в спроможність Дашівської громади і
передати на баланс селищної ради бюджет і майновий комплекс
Дашівського медзакладу, при цьому гарантуючи справне відрахування до
районного бюджету до 30%
поступлень з медичної субвенції на
функціонування в районі багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування,
всі зійшлися на думці, що потрібно надати шанс громаді, який вона
справедливо
вимагає і який заслужила, пройшовши важкий процес
об”єднання, а саме - стати повноправним господарем і самостійно
розпоряджатися своєю власністю задля свого благополуччя і
самодостатності.
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р., підсумував, що
спрогнозувати і передбачити результати таких дій зараз неможливо, лише
час і показники роботи закладу в подальшому підтвердять чи спростують
правильність чи помилковість прийняття цього рішення.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про передачу будівель та майна Дашівського
відділення Іллінецької ЦРЛ із спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району у власність Дашівської селищної
об’єднаної територіальної громади» прийнято більшістю голосів (за-21 ;
проти-0 ; утрималися-3, не голосували-2 );
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 10: « Про стан виконання рішення 10 сесії районної ради 7
скликання від 17.11.2016 року № 201 «Про передачу майна із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади ».
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який нагадав
присутнім, що на попередніх сесіях районної ради приймалися рішення про
передачу майна закладів освіти і медичних закладів об’єднаним
територіальним громадам- Іллінецькій міській і Дашівській селищній радам.
Про стан виконання рішення в частині освіти звіт заслухається на
наступній сесії, а щодо медицини він прозвучить зараз.
Виступив: Атаманюк О.Є. головний лікар КЗ „ ЦПМСД”, який коротко
проінформував про те, що всі майнові комплекси балансовою вартістю
2596131 грн., вказані в рішенні попередньої сесії, передано у власність
міської об’єднаної громади.
Дашеву передано 3 автомобілі та 5 комп”ютерів.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про стан виконання рішення 10 сесії районної
ради 7 скликання від 17.11.2016 року № 201 «Про передачу майна із
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
району у власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади »
прийнято більшістю голосів («за-24»; «проти-0»; «утрималися- 2»;
« не голосували-2» );
( рішення, результати голосування додаються).
Об”явлено переву в роботі сесії.
Продовження роботи пленарного засідання 13 сесії голова районної ради
розпочав із поіменної переклички депутатів, чисельність, яких зменшилася до
21 чоловіка ( список додається).
Новообраний заступник голови районної ради Нечипоренко В.І., зачитав і
підписав текст Присяги посадової особи місцевого самоврядування.
СЛУХАЛИ 11: « Про надання дозволу сектору культури і туризму
районної державної адміністрації на виділення майнового комплексу
Росоховатської бібліотеки-філії Іллінецької централізованої бібліотечної
системи зі складу системи »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який озвучив
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу сектору культури і туризму
районної державної адміністрації на виділення майнового комплексу
Росоховатської бібліотеки-філії Іллінецької централізованої бібліотечної
системи зі складу системи »; прийнято одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ12: « Про надання дозволу комунальному підприємству
«Районний трудовий архів» на безкоштовне прийняття документів на
зберігання ».
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу комунальному підприємству
«Районний трудовий архів» на безкоштовне прийняття документів на
зберігання » ; прийнято одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛ13: « Про дострокове розірвання договору оренди майна з
Іллінецькою міською радою »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про дострокове розірвання договору оренди
майна з Іллінецькою міською радою» прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 14: « Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду вільного приміщення Іллінецькій міській раді»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу голові районної ради на
здачу в оренду вільного приміщення Іллінецькій міській раді» прийнято
одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ15: « Про надання дозволу комунальному закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради
Вінницької області на розірвання договору оренди майна з ТОВ «Іллінецька
центральна аптека »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу комунальному закладу
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради
Вінницької області на розірвання договору оренди майна з ТОВ «Іллінецька
центральна аптека » прийнято прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
До сесійної зали зайшов депутат районної ради Кудина П.М. і взяв участь в
подальшому голосуванні .
СЛУХАЛИ 16: « Про надання дозволу голові районної ради на внесення
змін до договору оренди майна, укладеного з відділом Держгеокадастру в
Іллінецькому районі »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
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ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу голові районної ради на
внесення змін до договору оренди майна, укладеного з відділом
Держгеокадастру в Іллінецькому районі » прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 17: « Про продовження терміну дії контракту із головним
лікарем комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Іллінецької районної ради Вінницької області Атаманюком О.Є.»
Інформує: Атаманюк О.Є, який озвучив свої наміри в подальшому
працювати в первинній медицині району, яка вже третій рік знаходиться в
рейтинговій трійці кращих медзакладів області по всіх показниках. Але
враховуючи велике навантаження та відповідальність, а також вісутність
кадрів, обов’язки яких він сам також виконує, Атаманюк О.Є. попросив
надати йому 50% надбавки до посадового окладу.
Лисак АР., голова районної державної адміністрації , зауважив,що
Олександр Єнісейович відповідає займаній посаді, а так як в очолюваному
ним закладі є економія фонду оплати праці, то при розподілі вільного
залишку буде розглянуте питання надбавки.
Тарасова В.П., начальник фінансового управління РДА, депутат
районної ради, голова постійної комісії з питань законності, прав
громадян, депутатської діяльності і етики, заявила, що згідно з чинним
законодавством, при незабезпеченості захищених статей, а в районному
бюджеті вона на сьогодні становить 27 млн.грн., забороняється виплачувати
надбавку керівникам бюджетних установ.
Депутати районної ради Врещ В.В., Янюк Л.С. висловились за
внесення цього питання до порядку денного сесії, їх підтримала й частина
інших, присутніх в залі депутатів та запрошених, на що головуючий
пообіцяв зробити це по завершенні розгляду основних питань.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про продовження терміну дії контракту із
головним лікарем комунального закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради Вінницької області
Атаманюком О.Є.» прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ18 : « Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду вільних приміщень управлінню освіти Іллінецької міської ради »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу голові районної ради на
здачу в оренду вільних приміщень управлінню освіти Іллінецької міської
ради » прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 19; « Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду вільного приміщення ФОП Лисаку А. І. ».
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
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ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу голові районної ради на
здачу в оренду вільного приміщення ФОП Лисаку А. І » прийнято
одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 20 :« Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду вільного приміщення ФОП Шапочуку А.В »
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який нагадав
присутнім проблемну ситуацію із цим підприємцем.
На зауваження Тарасової В.П., начальника фінансового управління РДА,
депутата районної ради, голови постійної комісії з питань законності,
прав громадян, депутатської діяльності і етики щодо доцільності
переукладання договору оренди з підприємцем, від якого з серпня 2016 року
не поступило жодної копійки до бюджету, головуючий нагадав, що
попередній договір оренди судом визнаний нікчемним, чим і скористався
Шапочук А. І., щоб не сплачувати кошти за оренду.
На сьогодні вже чітко відпрацьований механізм і речаги впливу на
неплатників. Але якщо не поновити договору оренди, то це дасть можливість
підприємцю і в подальшому ухилятися від своїх фінансових зобов’язань.
Голова районної ради пообіцяв взяти під особистий контроль подальшу
роботу з цим підприємцем.
При обговоренні питання дійшли згоди, що в проект рішення необхідно
внести такі пункти:
- в разі виникнення двохмісячної заборгованості з орендної плати
залишити право за орендодавцем одностороннього розірвання
договору;
- дотримання правил благоустрою навколо будівлі і режиму роботи
закладу громадського харчування „ Норка”, який розташований
поблизу житлових будинків і нерідко порушує спокій мешканців
цього мікрорайону.
Ці пропозиції депутати підтримали одноголосно.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу голові районної ради на
здачу в оренду вільного приміщення ФОП Шапочуку А.В » із
доповненнями прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 21: « Про надання дозволу Іллінецькій центральній районній
лікарні на розірвання договору оренди приміщення з ТОВ «Регіональний
медичний центр Безпеки Дорожнього Руху »
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу Іллінецькій центральній
районній лікарні на розірвання договору оренди приміщення з ТОВ
«Регіональний медичний центр Безпеки Дорожнього Руху» прийнято
одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 22: « Про надання дозволу Іллінецькій центральній районній
лікарні на здачу в оренду вільного приміщення ТОВ «Регіональний
медичний центр Безпеки Дорожнього Руху »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу Іллінецькій центральній
районній лікарні на здачу в оренду вільного приміщення ТОВ
«Регіональний медичний центр Безпеки Дорожнього Руху» прийнято
одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ23: «Про надання дозволу Іллінецькій центральній районній
лікарні на здачу в оренду частини вільного приміщення »;
Інформує: Насушний В.О., головний лікар Іллінецької ЦРЛ, який
повідомив про технічну помилку в проекті рішення , де замість „аптечного
кіоску” в графі-орендар, має стояти „ оптика, дієтичне харчування” і
звернувся до депутатів з проханням виправити цю помилку.
Одночасно і депутат районної ради Задорожна Н.М., заявила про
конфлікт інтересів, в результаті якого вона не буде брати участі в
голосуванні по цьому птанню.
Внесена головним лікарем поправка прийнята більшістю голосів (за-21; не
голосував-1).
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу Іллінецькій центральній
районній лікарні на здачу в оренду частини вільного приміщення» прийнято
більшістю голосів (за-21; не голосував-1);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ24:«Про внесення змін до статуту комунального підприємства
«Іллінецька районна організація радіомовлення» Іллінецької районної ради».
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення :«Про внесення змін до статуту комунального
підприємства «Іллінецька районна організація радіомовлення» Іллінецької
районної ради» прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
.СЛУХАЛИ25:« Про передачу майна з балансу Іллінецької центральної
районної лікарні на баланс комунального підприємства «Іллінціфарм»
Іллінецької районної ради».
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення :« Про передачу майна з балансу Іллінецької
центральної районної лікарні на баланс комунального підприємства
«Іллінціфарм» Іллінецької районної ради» прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 26: «Про надання дозволу комунальному закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» на здачу в оренду частини вільного
приміщення гр. Тимчук Л.М. »
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу комунальному закладу
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» на здачу в оренду частини
вільного приміщення гр. Тимчук Л.М. » прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ27: «Про погодження розміру тарифів на платні соціальні
послуги комунальному закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради».
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про погодження розміру тарифів на платні
соціальні послуги комунальному закладу «Територіальний центр
соціального обслуговування» Іллінецької районної ради» прийнято
одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ28: «Про участь проекту «Заміна вікон та дверних блоків на
енергозберігаючі у гуртожитку Іллінецького державного аграрного коледжу
в м. Іллінці Іллінецького району Вінницької області» Іллінецької районної
ради в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад».
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про участь проекту «Заміна вікон та дверних
блоків на енергозберігаючі у гуртожитку Іллінецького державного
аграрного коледжу в м. Іллінці Іллінецького району Вінницької області»
Іллінецької районної ради в обласному конкурсі проектів розвитку
територіальних громад» прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 29. «Про участь проекту «Бібліотека без бар’єрів» Іллінецької
районної ради в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних
громад».
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про участь проекту «Заміна вікон та дверних
блоків на енергозберігаючі у гуртожитку Іллінецького державного
аграрного коледжу в м. Іллінці Іллінецького району Вінницької області»
Іллінецької районної ради в обласному конкурсі проектів розвитку
територіальних громад » прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 30. «Про визначення суб’єкта надання фармацевтичних послуг,
що братиме участь в реімбурсації препаратів інсуліну на території
Іллінецького району».
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Інформує: Насушний В.О., головний лікар Іллінецької ЦРЛ, який
повідомив присутнім, що з квітня місяця з бюджету буде виділятися 47%
компенсація за інсулін хворим на цукровий та нецукровий діабет.
Ці ліки має реалізовувати аптека, яка відповідає певним вимогам, а саме:
дотримання вимог транспортування, зберігання та реалізації цих
препаратів і відповідно являється фінансово спроможною.
Обласна рада рекомендувала перелік аптек, які відповідають цим
вимогам, але із всього списку лише аптека „ Конекс” виявила бажання
займатися цією відповідально справою, про що звернулася з листом до
районної ради. Після укладання договору аптека зможе приступити до
надання послуг хворим на діабет.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про визначення суб’єкта надання
фармацевтичних послуг, що братиме участь в реімбурсації препаратів
інсуліну на території Іллінецького району» прийнято більшістю голосів
(за-21; утримався-1);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 31. «Про надання погодження на створення геологічної
пам'ятки природи місцевого значення «Іллінецький кратер»;
Інформує: Семенюк С.А., керуючий справами виконавчого апарату
районної ради, який озвучив присутнім, що це питання ініціювала
Якубівська сільська рада, яка на даний час увійшла до складу міської
об’єднаної територіальної громади і змінила свій юридичний статус і назву.
Тому, перш ніж проголосувати за рішення, в нього потрібно внести
зміни.
Депутати одноголосно підтримали цю пропозицію.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання погодження на створення геологічної
пам'ятки природи місцевого значення «Іллінецький кратер» із змінами
прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 32. « Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7
скликання від 23 грудня 2016 року №256 «Про погодження проекту
землеустрою щодо зміни меж населених пунктів с.Паріївка та с.Райки на
території Паріївської сільської ради »
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення « Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради
7скликання від 23 грудня 2016 року №256 «Про погодження проекту
землеустрою щодо зміни меж населених пунктів с.Паріївка та с.Райки на
території Паріївської сільської ради » прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 33. «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що відводиться в оренду громадянину
Колеснику О.В., для сінокосіння, розташованої на території Хрінівської
сільської ради Іллінецького району Вінницької області».
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ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що відводиться в оренду
громадянину Колеснику О.В., для сінокосіння, розташованої на території
Хрінівської сільської ради Іллінецького району Вінницької області »
прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
Перед розглядом наступного питання депутат районної ради Полєжаєва Т.Ю.
заявила про конфлікт інтересів і відмову брати участь в голосуванні за це
рішення.
СЛУХАЛИ 34. «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка надана в оренду селянському
фермерському господарству «Світоч», 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 в оренду
селянському фермерському господарству «Світоч», для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Копіївської
сільської ради Іллінецького району Вінницької області»; прийнято
більшістю голосів (за-21; не голосував-1);
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 35. «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває у власності гр.
Слюсаренко Є. П., для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Китайгородської 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.Слюсаренко Є. П., для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої на території Китайгородської сільської ради
Іллінецького району Вінницької області» прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 36. «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки, земельної ділянки, що перебуває в оренді ТОВ «Гарант» на
території Городоцької сільської ради».
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки, земельної ділянки, що перебуває в оренді
ТОВ «Гарант» на території Городоцької сільської ради» прийнято
одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).

18
Після завершення розгляду основних питань депутат районної ради
Правороцький Ф.С. запропонував повернутися до питання встановлення 50%
надбавки до посадового окладу головному лікарю КЗ „ ЦПМСД” і внести
його до порядку денного сесії.
На це голова райдержадміністрації Лисак А.Р. підтвердив раніше сказане
начальником фінансового управління РДА Тарасовою В.П. щодо заборони
виплати таких надбавок керівникам бюджетних установ при
незабезпеченості районного бюджету. Але разом з тим, він нагадав, що в
цьому закладі існує велика кількість вакансій, що дозволило зекономити
кошти на оплату праці, з яких можна виплатити надбавку.
За внесення питання «Про встановлення надбавки до посадового окладу
головному лікарю КЗ «Центр ПМСД» Іллінецької районної ради Атаманюку
О. Є. » до порядку денного сесії депутати проголосували одноголосно
СЛУХАЛИ 37. «Про встановлення надбавки до посадового окладу
головному лікарю КЗ «Центр ПМСД» Іллінецької районної ради Атаманюку
О. Є. »;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
Вирішили: рішення «Про встановлення надбавки до посадового окладу
головному лікарю КЗ «Центр ПМСД» Іллінецької районної ради
Атаманюку О. Є. » прийнято більшістю голосів (за-21; утримався-1);
( рішення, результати голосування додаються).

Депутат районної ради Школьний І.С. зачитав звернення фракції партії
«Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» до депутатів ВР та до Кабінету
Міністрів України щодо законодавчого врегулювання складної ситуації
навколо блокади вивозу вугілля із самопроголошених республік ДНР, ЛНР .
Бездіяльність в цьому питанні народних обранців, на думку присутніх ,
загрожує Україні енергетичним колапсом.
Тому виступаючий запропонував внести це питання до порядку денного і
підтримати прийняття з нього резолюції.
У дискусії, яка розгорілася, активно висловлювалися різні думки:
і щодо необхідності спільного звернення , а не лише від однієї фракції, і
щодо намагання, таким чином, учасників блокади привернути увагу
суспільства до контрабанди вугілля, яка здійснюється з відома деяких
українських олігархів задля відмивання і отримання ними великих коштів,
і щодо піару деяких високопосадовців, які на цій ситуації заробляють собі
політичний авторитет, в той час як ідуть військові дії і гинуть люди.
Після напруженого обговорення депутати дійшли згоди, що ніяке
звернення від районної ради не вплине і не виправить ситуацію.
Адже і без звернення, безпосередні обов’язки і пряма робота нардепівзайматися законодавчим урегулюванням виникаючих проблем, включаючи
і блокади стратегічно важливих об’єктів.
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Верховна Рада зобов’язана миттєво реагувати на такі дії.
При голосуванні за внесення цього питання до порядку денного, питання
не набрало необхідної кількості голосів ( за-17, проти-2, утрималися-3).
Наприкінці сесії пройшло коротке обговорення різних питань, які
виникли у депутатів у міжсесійний період.
Голова районної ради С. Загороднюк закриває тринадцяту сесію районної
ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.

Голова районної ради

С. Загороднюк.

