ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
16 серпня 2017 року

м. Іллінці

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

34
34
18
18
27

депутати
чол.
депутатів
депутатів
чол.

У роботі сесії взяли участь: голова районної державної адміністрації Лисак
А.Р., заступники голови РДА- Любаревич В.В., Поїзд В.С., керівники
структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники комунальних
закладів районної ради, очільники територіальних громад, представники
засобів масової інформації та громадськості.
Відкриває сесію голова районної ради Загороднюк С.А.
Звучить Гімн України.
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 18 сесії у складі 4 депутатів:
-Бойко Олександр Іванович- - партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Бобкова Олена Миколаївна
партія « Українське об’єднання
патріотів- Укроп»;
-Змієвець Леонід Миколайович- п.п. «ВО «БАТЬКІВЩИНА»;
-Шевчук Сергій Миколайович - партія «Громадянська позиція».
Порядок денний 18 сесії затверджено присутніми депутатами одноголосно .
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1.

2.
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5.
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7.
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9.

Порядок денний:
Про хід виконання Програми забезпечення збереження архівних фондів
комунального підприємства «Районний трудовий архів» Іллінецької районної
ради Вінницької області на 2016-2020 роки.
Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури і
духовного відродження Іллінецького району на 2016-2020 роки.
Про внесення змін до Комплексної оборонно - правоохоронної програми
Іллінецького району на 2016 – 2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна
відповідальність влади і громад».
Про внесення змін до районної програми «Перспективний розвиток
вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2016-2020 роки»
Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від
23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
Про погодження кандидатури Поцілуйко А.Г. на посаду заступника
головного лікаря по медичній частині Іллінецької центральної районної
лікарні.
Про погодження штатного розпису комунального закладу «Дитячоюнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради.
Про передачу автомобіля зі спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району у власність Дашівської селищної ради.

СЛУХАЛИ 1:«Про хід виконання Програми забезпечення збереження архівних
фондів комунального підприємства «Районний трудовий архів» Іллінецької
районної ради Вінницької області на 2016-2020 роки»;
Інформує: . Безпалько Л.М.- завідувач КП « Районний трудовий архів»
(інформація додається);
ВИРІШИЛИ: рішення «Про хід виконання Програми забезпечення
збереження архівних фондів комунального підприємства «Районний трудовий
архів» Іллінецької районної ради Вінницької області на 2016-2020 роки»
прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 2:«Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки »;
Інформує: Загородюк 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 поіменного голосування додаються).
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СЛУХАЛИ 3:« Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
культури і духовного відродження Іллінецького району на 2016-2020 роки»;
Інформує: Загородюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Комплексної програми
розвитку культури і духовного відродження Іллінецького району на 20162020 роки » прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 4:« Про внесення змін до Комплексної оборонно правоохоронної програми Іллінецького району на 2016 – 2020 роки «Безпечна
Іллінеччина – взаємна відповідальність влади і громад»;
Інформує: Загородюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Комплексної оборонно правоохоронної програми Іллінецького району на 2016 – 2020 роки «Безпечна
Іллінеччина – взаємна відповідальність влади і громад» прийнято
одноголосно;
( рішення, результати поіменного 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: Загородюк 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 поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 6: «Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7
скликання від 23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
Інформує: Криворот Н.Г., заступник начальника, начальник бюджетного
відділу фінансового управління РДА; ( інформація додається) .
Після інформації виступаючої голова районної ради Загороднюк С.А.
повідомив, що в процесі підготовки до сесії, після засідання постійної комісії
з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та
підприємництва виділені субвенції районному бюджету від :
- Леухівської сільської ради - на фінансування дошкільного навчального
закладу - 8 500 гривень, сільського будинку культури - 2 500 гривень;
- Слободищенської сільської ради - на заробітну плату з нарахуваннями
працівникам КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування" - 11 712
гривень та сільського будинку культури - 8 700 гривень;
- Іллінецької сільської ради - на заробітну плату з нарахуванням працівникам
КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування" - 17 226 гривень;
- Дашівської селищної ради - субвенція управлінню праці та соціального
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захисту населення райдержадміністрації на виплату компенсації за пільговий
проїзд сім'ям загиблих учасників АТО в сумі 7 000 гривень;
-відповідно до розпорядження голови ОДА від 10.08.2017 №575 виділена
субвенція з обласного бюджету Іллінецькій сільській раді на
природоохоронні заходи по очистці струмка Безіменного, правої притоки
річки Немінка (басейн річки Південний Буг), розташованого на території
Іллінецької сільської ради Іллінецького району) - 120 000 гривень;
Ці зміни необхідно внести до проекту рішення .
Депутати одноголосно проголосували за вказані доповнення.
Також головуючий озвучив, що перед пленарним засіданням надійшли
листи щодо виділення коштів:
- від Городоцької сільської ради « 97182 грн. на утримання дошкільних
навчальних закладів освіти та закладів культури» ;
- від Росоховатської сільської ради « 25007,00 грн. на зарплату та відпускні
працівникам ДНЗ « Сонечко»;
- від об’єднаного районного військового комісаріату « 12 тис. грн. на
виготовлення технічної документації по газифікації пункту управління
держадміністрації і штабу територіальної оборони».
Голова районної державної адміністрації А.Лисак коротко
прокоментував ці звернення.
З його слів, бюджет Городоцької сільської ради за 7 місяців становить
понад 225 тис.гривень власних надходжень, з яких є можливість виділити
кошти на зарплату працівникам дитсадків та клубів. Всі витрати, пов’язані
з фінансуванням інших проектів, у зв’язку із складною ситуацією через
незабезпеченість коштами, потрібно поки що відтермінувати.
Потребує фінансової допомоги Росоховатська сільська рада, в якій, через
відсутність власних надходжень, з ряду об’єктивних причин, не вистачає
коштів на зарплату і відпускні працівникам дитсадка.
Районний військовий комісар Козенко М.К. озвучив ситуацію щодо
необхідності виділення коштів райвійськкомату. Він повідомив, що протягом
чотирьох років приміщення штабу. площею 80 квадратних метрів, не
опалюється. В ньому проведений ремонт, на який затрачено понад 90
тис.гривень, виконані роботи з газифікації але для підключення газу
необхідно виготовити технічну документацію, вартістю 12 тис.гривень.
Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового
управління РДА Н.Криворот наголосила, що згідно зі ст.85 Бюджетного
кодексу України, за наявності кредиторської заборгованості із захищених
статей видатків, забороняється виділення коштів під програми і заходи, не
пов’язані з фінансуванням основних статей. А оскільки, районна рада є
балансоутримувачем майна районного військового комісаріату, то вона може
із власних надходжень профінансувати роботи щодо виготовлення проектнокошторисної документації.
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р. наголосив,
що
запит військового комісара потребує першочергового задоволення у зв’язку з
особливими функціями і режимом роботи установи.
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В результаті обговорення цих звернень, в яких взяли участь депутати
районної ради Шевчук. С.М., Салій В.М. та інші присутні, всі три пропозиції
підтримані депутатами одноголосно.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7
скликання від 23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет на 2017 рік»
прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 7:« Про погодження кандидатури Поцілуйко А.Г. на посаду
заступника головного лікаря по медичній частині Іллінецької центральної
районної лікарні»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради
ВИРІШИЛИ: рішення «Про погодження кандидатури Поцілуйко А.Г. на
посаду заступника головного лікаря по медичній частині Іллінецької
центральної районної лікарні » прийнято одноголосно;
(рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 8:« Про погодження штатного розпису комунального закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про погодження штатного розпису комунального
закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради »
прийнято одноголосно;
(рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 9:«Про передачу автомобіля зі спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність Дашівської
селищної ради» прийнято одноголосно;
(рішення, результати поіменного голосування додаються).
Голова районної ради С. Загороднюк закриває вісімнадцяту сесію районної
ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Голова районної ради

С.Загороднюк.

