ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
ПРОТОКОЛ
15 вересня 2017 року

м. Іллінці

Дев’ятнадцята сесія сьомого скликання
Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Зареєструвалося:
Присутніх запрошених :

34
34
20
35

депутати
чол.
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 правоохоронних
органів, керівники комунальних закладів районної ради,
голови
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 19 сесії у складі 3 депутатів:
-Бойко Олександр Іванович- - партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Бобкова Олена Миколаївна - партія « Українське об’єднання
патріотів- Укроп»;
-Кобець Микола Миколаович - Аграрна партія України.
Перед початком роботи сесії депутат районної ради Янюк Л.С. озвучив
присутнім інформацію про надзвичайну екологічну ситуацію , що склалася в
річці Соб, на території с. Сорока, в результаті чого виявлено мор риби, сильне
помутніння та неприємний запах води .
Голова районної держааної адмінітрації Лисак А.Р. підтвердив
вищесказане і повідомив, що районна комісія з техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій проводить роботу щодо з’ясування
причин цього явища. Він запевнив, що громадськість буде детально
інформовано про результати і висновки комісії і про вжиті заходи щодо
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ліквідації наслідків забруднення та про подальше розслідування з виявлення і
покарання винуватців.
Також виступив депутат районної ради Сенчук М.О., який озвучив свою
думку про роботу районної влади, депутатського корпусу, різних
політичних сил та керівників територіальних громад .
Депутат висловив побажання, щоб при розгляді питання розподілу
новопридбаних автобусів для підвозу дітей до шкіл, один із них передати в
користування Іллінецькій сільській раді.
Головуючий проінформував присутніх про кадрові зміни, які відбулися в
районі:
- начальником Іллінецького відділення міжрайонного управління в
Гайсинському
та
Іллінецькому
районах
Головного
управління
Держгеокадастру у Вінницькій області призначено Маримончик Ганну
Павлівну;
-фахівцем з адміністративної діяльності Іллінецької дільниці Гайсинського
відділення ПАТ «Вінницягаз» призначено Петлінського Володимира
Броніславовича.
Інформації виступаючих депутати районної ради взяли до відома.
Порядок денний 19 сесії затверджено присутніми депутатами одноголосно
( результати поіменного голосування додаються).
Порядок денний:
1. Про дострокове припинення повноважень голови Іллінецької районної
ради.
2. Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від
23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
3. Про розгляд депутатського запиту щодо стану виплати заробітної плати
медичним працівникам та обслуговуючому персоналу Іллінецької
центральної районної лікарні.
4. Про участь проекту Іллінецької центральної районної лікарні у
конкурсному відборі інвестиційних проектів.
5. Про вихід зі складу засновників комунального закладу «Дашівська станція
юних техніків» Іллінецької районної ради Вінницької області.
6. Про вихід зі складу засновників Дашівської дитячої музичної школи
Іллінецької районної ради Вінницької області.
7. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Іллінецької районної
державної адміністрації на передачу в оренду автомобіля ИЖ- 2717.
8. Про надання дозволу Іллінецькій центральній районній лікарні на здачу в
оренду вільних приміщень, що є об’єктом спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району.
9. Про надання згоди на передачу медичних комплексів «Тредекс» з
балансу комунального закладу «Центр первинно медико-санітарної
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допомоги» Іллінецької районної ради на баланс Іллінецької центральної
районної лікарні.
10. Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста Іллінецького району до комунальної власності Іллінецької міської ради
медичних комплексів «Тредекс».
11. Про внесення змін до рішення 14 сесії районної ради 7 скликання від 07
квітня 2017 року №310 «Про передачу майна зі спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади».
12. Про внесення змін до рішення 39 сесії районної ради 6 скликання від 04
вересня 2015 року №720 «Про затвердження окремих нормативних
документів Іллінецької районної ради Вінницької області з оренди майна, що
є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району».
13. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що знаходиться в оренді у ТОВ «Золоті луки», для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Паріївської
сільської ради Іллінецького району Вінницької області.
14. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка надається
в оренду Мартинюку Андрію Івановичу, для ведення городництва, на
території Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області.
15. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка надається
в оренду Мартинюк Лілії Миколаївні, для ведення городництва, на території
Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області.
16. Про надання частини щорічної основної відпустки заступнику голови
районної ради Нечипоренку В.І.
17. Про звернення голови районної державної адміністрації Лисака А.Р.,
щодо організації підвезення учнів до навчальних закладів в Іллінецькому
районі.
У зв’язку із наявністю в порядку денному сесії питання « Про дострокове
припинення повноважень голови Іллінецької районної ради», голова районної
ради Загороднюк С.А. передав повноваження головуючого на сесії заступнику
голови районної ради Нечипоренку В.І.
СЛУХАЛИ 1: «Про дострокове припинення повноважень голови Іллінецької

районної ради»;
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який зачитав свою
заяву про складання повноважень голови районної ради без припинення
повноважень депутата районної ради. Він наголосив, що це його особисте,
обдумане і виважене рішення, не викликане суспільно-політичними і
соціально-економічними подіями, що відбуваються в районі і в жодному разі
не пов’язане ні з якими конфліктними ситуаціями. Загороднюк С.А.
звернувся до депутатів з проханням підтримати його рішення, подякувавши
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всім за співпрацю. Одночасно заявив, що не вбачає в цьому питанні
конфлікту інтересів і буде брати участь у голосуванні за проект рішення.
Слова Загороднюка С.А. підтримали голова районної державної
адміністрації А.Лисак та заступник голови районної ради Нечипоренко В.І.,
які підтвердили, що в їх спільній роботі були стабільність, взаємодія,
взаєморозуміння, поступки та компроміси. Вони побажали Загороднюку
С.А. максимальної реалізації задумів і планів і подякували за співпрацю.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про дострокове припинення повноважень голови
Іллінецької районної ради» прийнято більшістю голосів ( за-18. проти-2 );
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 2 : «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 фінансового
управління РДА;
Шановна президіє, депутати та запрошені!
Вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до
районного бюджету на 2017 рік, що підготовлений відповідно до статті 78
Бюджетного кодексу України, клопотань головних розпорядників бюджетних
коштів та схвалений розпорядженням голови райдержадміністрації від 11
вересня 2017 року №187.
Цей проект розданий Вам на руки, але я коротко зупинюсь на
основному, а саме:
За рахунок залишку коштів загального фонду, що склався станом на
01.01.2017, збільшуються видатки загального фонду районного бюджету на
заробітну плату з нарахуваннями:
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального обслуговування»
Іллінецької районної ради - 151 800 гривень;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації - 81 600 гривень;
- відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації - 243 100 гривень, в
тому числі:
-Іллінецькому міжшкільному навчально-виробничому комбінату – 86 200
гривень;
- господарській групі – 33 700 гривень;
- позашкілля – 60 000 гривень;
- централізованій бухгалтерії - 38 000 гривень;
- методкабінету – 25 200 гривень;
-районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 13 000
гривень;
- спортивно-оздоровчому комплексу – 62 400 гривень;
- комунальному підприємству «Іллінецька районна організація
радіомовлення» - 15 300 гривень;
- комунальному закладу «Іллінецький районний будинок культури»
Іллінецької районної ради – 2 000 гривень нарахування на заробітну
плату;
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- районній раді на заробітну плату з нарахуваннями – 70 210 гривень,
оплату інших послуг (крім комунальних) - 17 361 гривня;
- управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
для надання соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих
учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий
проїзд – 841 гривня;
- передбачається субвенція Росоховатській сільській раді на заробітну
плату з нарахуваннями працівникам дошкільного навчального закладу
4 976 гривень.
А також затверджуються зміни до рішення 11 сесії районної ради 7
скликання від 23.12.2016 №227 «Про районний бюджет на 2017 рік», внесені
в міжсесійний період розпорядженнями голови районної державної
адміністрації:
від 31.08.2017 №179 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017
рік»;
від 07.09.2017 №184 «Про внесення змін до районного бюджету на
2017 рік».
Шановні депутати, цей проект рішення розглянуто на засіданні
постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку та підприємництва, на президії районної ради та
виноситься на Ваш розгляд.
Після завершення інформації заступник голови районної ради
Нечипоренко В.І. озвучив доповнення , які додатково надійшли до постійної
комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району
та підприємництва, не включені в проект рішення але рекомендовані
комісією на розгляд сесії :
- Звернення щодо виділення коштів:
- КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування» - про виділення
коштів на придбання запасних частин, акумулятора, паливно-мастильних
матеріалів для автомобілів ВАЗ 21043 та FORD TRASIT, що здійснюють
обслуговування громадян похилого віку, інвалідів І-ІІ групи з порушенням
опорно-рухового апарату, що пересуваються на кріслах колісних – 9000
гривень;
- виконавчий апарат районної ради - про виділення16000 грн.. для виплати
заробітної плати .
- Рішення сесій сільських рад про передачу до районного бюджету коштів
субвенції, зокрема:
- Городоцькою с.р. – на заробітну плату з нарахуваннями працівникам
дошкільних навчальних закладів, енергоносії –
49 200 гривень, заробітну
плату з нарахуваннями працівникам закладів культури – 9 300 гривень;
- Китайгородською с.р. - на фінансування поточних видатків дошкільного
навчального закладу – 30 000 гривень, сільського будинку культури та клубу
- 2 000 гривень;
- Криштопівською с.р. – на фінансування КЗ "Територіальний центр
соціального обслуговування" - 15 616 гривень;
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На засіданні президії районної ради
було розглянуто рішення
Паріївської сільської ради про виділення субвенції на утримання Паріївської
сільської бібліотеки – 9453 гривні, ФАПу с.Паріївка та ФПу с.Райки – 7808
гривень, КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування" - 3 904
гривні, дошкільного навчального закладу – 11 912 гривень, сільського
будинку культури – 2 000 гривень, що також необхідно врахувати
в
представленому проекті.
В підтвердження вищесказаному, голова районної державної
адміністрації Лисак А.Р. нагадав присутнім, що згідно зі своєю часткою в
районному бюджеті, яка складає 22%, сільські ради, які поки що не увійшли
до об’єднаних громад, передають субвенції на утримання своїх закладів
соціальної сфери.
Депутати підтримали внесення цих доповнень до проекту рішення.
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» із
доповненнями прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Депутат районної ради Швець В.А. залишив сесійну залу
СЛУХАЛИ 3: «Про розгляд депутатського запиту щодо стану виплати
заробітної плати медичним працівникам та обслуговуючому персоналу
Іллінецької центральної районної лікарні».
Інформує: Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації.
На запит депутатів районної ради Колосенка О.Д., та Задорожної Н.М.,
щодо критичного стану, зумовленого невиплатою заробітної плати
працівникам Іллінецької ЦРЛ, голова райдержадміністрації Лисак А.Р.
уточнив, що існує незабезпеченість в сумі 3 млн. 265 тис.грн., а не
заборгованість з утримання центральної районної лікарні, про що потрібно
вказати і в проекті рішення. Викликана ця незабезпеченість неефективними
кроками з оптимізації і невідповідністю штатної чисельності до нормативних
показників. Ситуація із незабезпеченістію медичних закладів існує у всіх
районах і знаходиться на жорсткому контролі в обласного керівництва. З його
слів, після наради щодо розвитку сільської медицини, за участю Президента
України, Уряд до кінця вересня обіцяє виділити додаткову медичну
субвенцію.
З початку року з районного бюджету медицину було профінансовано
на 980 тис.грн., з них 660 тис.грн., - на зарплати медпрацівникам, інші кошти
на поточні витрати. З об’єднаних громад додаткові кошти на зарплату
медпрацівникам лікарні не надійшли. Враховуючи відсоткову частку жителів
об’єднаних громад до населення району, яку обслуговує Іллінецька районна
лікарня, було направлено листи керівникам Іллінецької
та Дашівської
громад про дофінансування медичного закладу.
Голова РДА Лисак А.Р. висловився на підтримку рішення депутатів
районної ради щодо звернення до керівництва області та голів ОТГ району
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про урегулювання питання виділення додаткових коштів на утримання
центральної районної лікарні .
З внесеним головою РДА Лисаком А.Р. доповненням до проекту
рішення, зокрема заміни вислову « заборгованість» на « незабезпеченість»
присутні депутати погодилися одноголосно.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про розгляд депутатського запиту щодо стану
виплати заробітної плати медичним працівникам та обслуговуючому
персоналу Іллінецької центральної районної лікарні» прийнято присутніми
депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 4: « Про участь проекту Іллінецької центральної районної лікарні у
конкурсному відборі інвестиційних проектів»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про участь проекту Іллінецької центральної районної
лікарні у конкурсному відборі інвестиційних проектів» прийнято присутніми
депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 5: « Про вихід зі складу засновників комунального закладу
«Дашівська станція юних техніків» Іллінецької районної ради Вінницької
області»;
Інформує: Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації, який
звернувся до керівника Дашівської ОТГ з проханням передачі додаткової
субвенції в сумі 46тис. 97грн. для виплати заробітної плати працівникам
станції юних техніків на період здійснення організаційних моментів щодо
передачі цього закладу у власність Дашівської громади.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про вихід зі складу засновників комунального закладу
«Дашівська станція юних техніків» Іллінецької районної ради Вінницької
області» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 6: « Про вихід зі складу засновників Дашівської дитячої музичної
школи Іллінецької районної ради Вінницької області»;
Інформує: Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації, який
озвучив, що згідно листа Дашівського селищного голови Тітаренка С.В. про
згоду на прийняття в комунальну власність Дашівської громади як станції
юних техніків так і Дашівської дитячої музичної школи необхідно прийняти
це рішення для проведення організаційних заходів.
Під час голосування за проект рішення сесійну залу залишили депутати
районної ради Сенчук М.О., Стельмащук М.С., а повернувся депутат Швець
В.А.
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ВИРІШИЛИ: рішення «Про вихід зі складу засновників Дашівської дитячої
музичної школи Іллінецької районної ради Вінницької області прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 7: « Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту
Іллінецької районної державної адміністрації на передачу в оренду автомобіля
ИЖ- 2717»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
Рішення « Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Іллінецької
районної державної адміністрації на передачу в оренду автомобіля ИЖ- 2717»;
при першій спробі голосування за основу не прийнято ( за-17, утримався-1)
Голова РДА Лисак А.Р. пояснив присутнім, що видатків на утримання та
експлуатацію цього автомобіля у відділі освіти РДА немає. Міська ОТГ
відремонтує автомобіль, буде його обслуговувати і за потреби надавати в
користування районному відділу освіти.
Лисак А.Р. звернувся до депутатів з проханням врахувати ці аргументи і
провести повторне голосування з цього питання, підтримавши його.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту
Іллінецької районної державної адміністрації на передачу в оренду автомобіля
ИЖ- 2717» з другої спроби голосування не прийнято ( за-14, проти-1,
утрималися-3) ;
( результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 8: « Про надання дозволу Іллінецькій центральній районній
лікарні на здачу в оренду вільних приміщень, що є об’єктом спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про надання дозволу Іллінецькій центральній
районній лікарні на здачу в оренду вільних приміщень, що є об’єктом
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
району» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 9: «Про надання згоди на передачу медичних комплексів
«Тредекс» з балансу комунального закладу «Центр первинно медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради на баланс Іллінецької
центральної районної лікарні»;
Інформує: Атаманюк О.Є. головний лікар КЗ ЦПМСД, який повідомив
присутнім, що з метою покращення медичного обслуговування сільського
населення, під егідою Світового Банку , згідно з поданою ще в 2015 році
заявкою, виділено 19 пристроїв ЕКГ, які дають змогу на місці виявляти
передінфарктний стан пацієнта. 10шт. із них планується розподілити між
ФАПами та амбулаторіями районної первинної медицини, 6 шт.- передадати
міському КЗ ЦПМСД, 3шт.- центральній районній лікарні.
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Депутат районної ради Дубова Л.П. висловила сумніви
в
можливостях сільських лікарів працювати з цими пристроями, що
підключаються через міжміський зв'язок, який відсутній майже у всіх
сільських медпунктах.
На її думку, ЕКГ- апарати більш необхідні в роботі сімейних лікарів.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання згоди на передачу медичних комплексів
«Тредекс» з балансу комунального закладу «Центр первинно медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради на баланс Іллінецької
центральної районної лікарні» прийнято присутніми
депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
В сесійну залу повернувся депутат районної ради Стельмащук М.С.
СЛУХАЛИ 10: «Про передачу із спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міста Іллінецького району до комунальної власності Іллінецької
міської ради медичних комплексів «Тредекс».
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу із спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району до комунальної власності
Іллінецької міської ради медичних комплексів «Тредекс» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 11: « Про внесення змін до рішення 14 сесії районної ради 7
скликання від 07 квітня 2017 року №310 «Про передачу майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади».
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до рішення 14 сесії районної ради 7
скликання від 07 квітня 2017 року №310 «Про передачу майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 12: « Про внесення змін до рішення 39 сесії районної ради 6
скликання від 04 вересня 2015 року №720 «Про затвердження окремих
нормативних документів Іллінецької районної ради Вінницької області з
оренди майна, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району».
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення 39 сесії районної ради
6 скликання від 04 вересня 2015 року №720 «Про затвердження окремих
нормативних документів Іллінецької районної ради Вінницької області з
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оренди майна, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району» прийнято присутніми депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Сесійну залу залишив депутат районної ради Загороднюк С.А.
СЛУХАЛИ 13: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться в оренді у ТОВ «Золоті
луки», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на
території Паріївської сільської ради Іллінецького району Вінницької області»
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться в оренді у
ТОВ «Золоті луки», для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, на території Паріївської сільської ради Іллінецького району
Вінницької області» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 14: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка
надається в оренду Мартинюку Андрію Івановичу, для ведення городництва,
на території Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької
області»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення, яка надається в оренду Мартинюку Андрію Івановичу, для
ведення городництва, на території Дашівської селищної ради Іллінецького
району Вінницької області» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 15 : «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка
надається в оренду Мартинюк Лілії Миколаївні, для ведення городництва, на
території Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області»
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення, яка надається в оренду Мартинюк Лілії Миколаївні, для ведення
городництва, на території Дашівської селищної ради Іллінецького району
Вінницької області» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Розгляд питання «Про надання частини щорічної основної відпустки
заступнику голови районної ради Нечипоренку В.І.», у звязку з його
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відмовою особисто брати участь у голосуванні
інтересів та через відсутність кворуму, відкладено.

по причині конфлікту

До сесійної зали повернувся депутат районної ради Загороднюк С.А.
СЛУХАЛИ 16: « Про звернення голови районної державної адміністрації
Лисака А.Р., щодо організації підвезення учнів до навчальних закладів в
Іллінецькому районі»
Інформує: Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації, який
детально розповів присутнім про проблеми із придбанням та розподілом
шкільних автобусів. З його слів, планувалося придбання шести автобусів, та
у зв'язку з різким підвищенням цін, коштів вистачило лише на два. Закуплені
ще влітку автобуси мали б розподілити між об’єднаними громадами для
підвозу учнів до опорних шкіл. Але начальник відділу освіти, молоді та
спорту своїм наказом передала їх на школи с .Бабин та с.Іллінецьке.
В результаті, об’єднані громади залишилися без обіцяного транспорту.
Щоб вирішити цю ситуацію, ми звернулися по допомогу до голови обласної
державної адміністрації В.Коровія та до народного Депутата України
Р.Демчака, які пообіцяли надати кошти на придбання ще двох автобусів.
Під час напруженої дискусії при обговоренні цього питання, впродовж
якої довго з’ясовували, чиєю комунальною власністю є ці автобуси, якій
громаді вони необхідніші, де гостріше стоїть проблема із підвозом учнів до
шкіл, прозвучали різні думки і пропозиції від депутатів , керівників громад
та присутніх директорів шкіл, але до єдиної згоди дискутуючі сторони не
дійшли через відсутність спільних бачень і конкретних напрацювань.
Погодилися, що вирішення проблеми потребує її досконалого вивчення,
додаткового обговорення, спільних консультацій та домовленостей з усіма
зацікавленими сторонами, взаєморозуміння між ними, пошуку шляхів і
компромісів, прийняття правильного рішення, яке подолає конфлікт і
суспільну напругу між громадами.
В зв’язку з відсутністю кворуму ( під час обговорення сесійну залу
залишили депутати районної ради І.Школьний, П.Мороз, Л.Янюк) питання
не вносилося на голосування .
Заступник голови районної ради Нечипоренко В.І. закриває дев’ятнадцяту
сесію районної ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко.

