ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
22 грудня 2017 року

м. Іллінці

Двадцять третя сесія сьомого скликання
Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Зареєструвалося:
Присутніх запрошених :

34
34
23
35

депутати
чол.
депутати
чол.

У роботі сесії взяли участь: голова районної державної адміністрації
А.Лисак, 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 заступник голови районної ради Нечипоренко В.І.
Звучить Гімн України.
Регламент роботи сесії затверджений на 2 сесії районної ради сьомого
скликання.
Функції секретаріату здійснюють працівники виконавчого апарату
районної ради.
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і
працює на 23 сесії у складі 3 депутатів:
-Бойко Олександр Іванович
-Змієвець Леонід Миколайович
-Шевчук Сергій Миколайович

- партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
- партія ВО « Батьківщина»;
- партія «Громадянська позиція».

Головуючий озвучив ряд доповнень, пов’язаних із фінансуванням
комунальних закладів і бюджетних установ , які необхідно внести на розгляд
сесії в контексті обговорення питання « Про внесення змін до рішення 11 сесії
районної ради 7 скликання від 23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет
на 2017 рік».
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Перед затвердженням порядку денного, Тарасова В.П., депутат районної
ради, голова постійної комісії районної ради з питань законності, прав
громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та європейської
інтеграції заявила, що ряд питань внесено на розгляд сесії з порушенням
Закону України « Про доступ до публічної інформації», на що голова
районної державної адміністрації Лисак А.Р. відповів, що це зауваження є
слушним, але таке порушення спричинене рядом об’єктивних причин,
зумовлених занадто короткими термінами і досить великим об’ємом питань,
які виникали при підготовці сесії, що не дало можливості детально, в
повному обсязі і у визначені терміни ознайомити із ними депутатів.
Запропонований порядок денний 23 сесії затверджено присутніми
депутатами одноголосно ;
( результати поіменного голосування додаються).
Порядок денний:
1.Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від
23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Іллінецького
району за 2017 рік та затвердження Програми економічного і соціального
розвитку Іллінецького району на 2018 рік.
3. Про районний бюджет на 2018 рік.
4. Про затвердження плану роботи районної ради 7 скликання на 2018 рік.
5.Про умови оплати праці заступника голови районної ради Нечипоренка В.І.
6. Про виконання Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших
верств населення Іллінецького району, які потребують соціального
захисту, на 2016- 2017 роки та затвердження Районної комплексної
цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції,
членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які
потребують соціального захисту, на 2018- 2020 роки.
7. Про затвердження Програми інформатизації Іллінецького району на 20182020 роки.
8.Про затвердження Програми організації відзначення в районі державних
свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних делегацій,
нагородження почесними грамотами та подяками районної державної
адміністрації та районної ради кращих трудових колективів, окремих
працівників різних галузей у 2018 році.
9. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
10. Про внесення змін до рішення 16 сесії районної ради 7 скликання від 22
червня 2017 року № 351 «Про затвердження списку присяжних
Іллінецького районного суду Вінницької області».
11. Про передачу майнового комплексу Тягунської сільської бібліотеки-філії
Із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Іллінецького району в комунальну власність Іллінецької міської
об’єднаної територіальної громади.
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12. Про внесення змін до договорів оренди з ФОП Лисаком А.І.
13.Про передачу котельні Білківської ЗОШ І-ІІІ ст. зі спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади
14.Про передачу котельні Копіївської ЗОШ І-ІІ ст. зі спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади.
15.Про надання дозволу голові районної ради на укладання договору про
надання послуг з охорони приміщення адмінбудівлі з ТОВ «Охоронний
підрозділ «Бастіон».
16. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення що надається в
оренду Задунайському Юрію Станіславовичу для городництва на
території Іллінецької міської територіальної громади (Хрінівська
сільська рада) Іллінецького району Вінницької області.
17. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення що надається в
оренду Бондару Олександру Афанасійовичу для городництва на
території Іллінецької міської територіальної громади (Хрінівська
сільська рада) Іллінецького району Вінницької області.
18. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення що надається в
оренду Федику Михайлу Васильовичу для городництва на території
Іллінецької міської територіальної громади (Хрінівська сільська рада)
Іллінецького району Вінницької області.
19. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду гр. Головченку
Станіславу Андрійовичу, для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, за межами населеного пункту смт. Дашів, розташованих
на території Дашівської селищної ради Іллінецького району
Вінницької області.
СЛУХАЛИ 1 : «Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7
скликання від 23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет на 2017 рік»;
Інформує: Тарасова В.П. - начальник фінансового управління РДА, депутат
районної ради, голова постійної комісії з питань законності, прав громадян,
депутатської діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції , яка
ознайомила присутніх із проектом рішення ( додається);
Після інформації прозвучали доповнення, про які на початку сесії повідомляв
головуючий:
Виступили: Колосенко О.Д. - депутат районної ради, голова постійної
комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури,
спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з
ветеранами.
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Він вніс пропозицію щодо виділення коштів в сумі 208,970 тис. грн.
Іллінецькій центральній районній лікарні на погашення штрафних санкцій та
пені.
Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради, вніс пропозицію
додатково виділити Іллінецькій районній раді кошти:
- на оплату праці – 27796 грн. та нарахування на оплату праці – 2493 грн.
- на виконання рішення Іллінецького районного суду: на оплату праці –
9600 грн, нарахування на оплату праці - 2112 грн., інші поточні
видатки – 1840 грн.
Окрім того, здійснити перерозподіл коштів у межах кошторису видатків
виконавчого апарату районної ради на суму 24008,13 грн.
Змієвець Л.М.: - депутат районної ради, повідомив присутнім про те , що
заробітна плата працівникам комунального закладу ДЮСШ Іллінецької
районної ради в сумі 10319 грн. була нарахована ще до 5 грудня 2017 року,
але не забезпечена кошторисними призначеннями. Він звернувся з
пропозицією виділити ці кошти та профінансувати зарплату.
Внесені доповнення депутати підтримали 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» із
доповненнями прийнято одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Сесійну залу залишив депутат районної ради Колосенко О. Д. і в подальшому
участі в голосуванні не брав.
СЛУХАЛИ 2.: «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району за 2017 рік та затвердження Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району на 2018 рік»;
Інформує: Купрій І.І.- начальник відділу економічного розвитку районної
державної адміністрації ( інформація додається).
Після інформації голова РДА А.Лисак підтвердив досягнення району за 2017
рік, особливо в напрямку проведення децентралізації і подякував усім за
результативну працю і досягнуті в цьому напрямку успіхи.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Іллінецького
району за 2017 рік та затвердження Програми
економічного і соціального розвитку Іллінецького району на 2018 рік»
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 3: «Про районний бюджет на 2018 рік»;
Інформує: Тарасова В.П., - начальник фінансового управління РДА,
депутат районної ради, голова постійної комісії з питань законності, прав
громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та європейської
інтеграції ;
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Вона повідомила що це питання було заслухано на засіданнях усіх постійних
комісій районної ради, до нього внесено конструктивні доповнення і
конкретні пропозиції після чого воно рекомендоване до затвердження. На
сесії питання не викликало активного обговорення, лише прозвучали чергові
пропозиції :
Змієвець Л.М., депутат районної ради, відзначив, що виділення в бюджеті на
2018р. 200 тис. грн. на оздоровлення дітей у зимовий період поки що не на
часі. Це питання зазвичай депутати розглядають перед початком літніх
канікул, тому він запропонував ці кошти направити на зарплату технічному
персоналу загальноосвітніх навчальних закладів районної ради.
Лисак А.Р., голова РДА, зауважив, що можуть виникнути непередбачувані
ситуації, тому певні видаткові кошти мають бути і на статті оздоровлення
дітей. Він запропонував розділити цю суму на вищевказані видатки порівну,
по сто тисяч грн.
Колесник В.М., депутат районної ради, озвучив доповнення до п.19, яке він
вважає за доцільне внести до
проекту рішення:
про обов’язкове
інформування голови бюджетної комісії про всі фінансові операції, право на
здійснення яких надається цим рішенням голові райдержадміністрації в
міжсесійний період без погодження з профільною постійною комісією
районної ради.
На запитання начальника фінансового управління Тарасової В.П., яким
чином і в якій формі має здійснюватися це інформування, як варіант,
пропонувався телефонний режим та електронна пошта але конкретної
відповіді
не прозвучало. Спосіб інформування має напрацювати і
запропонувати виконавчий апарат районної ради.
Головуючий також озвучив пропозицію, яку рекомендувала бюджетна
комісія щодо оприлюднення цього рішення на сайті районної ради та в газеті
« Трудова слава».
Змієвець Л.М., депутат районної ради, наголосив, що в рішенні потрібно
вказати ЗМІ, не акцентуючи на якомусь із них, тим більше, що газета
« Трудова слава», ( а мова йде саме про цей друкований орган) стала
приватним виданням, і їй не потрібно надавати перевагу серед інших видань .
На це головний редактор « Трудової слави» Таранюк Н.Ф. зауважила, що зі
всіх ЗМІ, які розташовані і працюють в районі, лише очолюваний нею
заклад сплачує податки до місцевого бюджету.
Усі доповнення були підтримані депутатами одноголосно.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про районний бюджет на 2018 рік» із доповненнями
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Депутат районної ради Тарасова В.П. залишила сесійну залу і не брала участі
в подальшому голосуванні.
СЛУХАЛИ 4: «Про затвердження плану роботи районної ради 7 скликання на
2018 рік»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
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ВИРІШИЛИ: рішення : «Про затвердження плану роботи районної ради 7
скликання на 2018 рік» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 5: «Про умови оплати праці заступника голови районної ради
Нечипоренка В.І.»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради, який
повідомив про конфлікт інтересів і відмову брати участь у голосуванні за це
рішення.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про умови оплати праці заступника голови районної
ради Нечипоренка В.І.» прийнято більшістю голосів( за-20, не голосував-1);
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Депутат районної ради Шевчук С.М. залишив сесійну залу і в подальшому не
брав участі в голосуванні.
СЛУХАЛИ 6: « Про виконання Районної комплексної цільової програми
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також
інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального
захисту, на 2016- 2017 роки та затвердження Районної комплексної
цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції,
членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які
потребують соціального захисту, на 2018- 2020 роки»;
Інформує: Бурдельна Л.П. , начальник управління праці та соціального
захисту населення РДА ( інформація додається);
ВИРІШИЛИ: рішення « Про виконання Районної комплексної цільової
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а
також інших
верств населення Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на
2016- 2017 роки та затвердження Районної
комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького
району, які потребують соціального захисту, на 2018- 2020 роки» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Депутат районної ради Сенчук М.О., залишив пленарне засідання сесії і в
подальшому не брав участі в голосуванні.
СЛУХАЛИ 7.: « Про затвердження Програми інформатизації Іллінецького
району на 2018- 2020 роки»;
Інформує : Ткач Т.В., керівник апарату райдержадміністрації, яка коротко
ознайомила присутніх з метою, завданнями, заходами і перспективами цієї
програми, актуальної для впровадження електронного врядування та
електронної демократії із висвітлення діяльності місцевих органів
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виконавчої влади та місцевого самоврядування, наголосивши, що програма
розрахована на три роки і буде реалізована лише за наявності коштів.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження Програми інформатизації
Іллінецького району на 2018- 2020 роки» прийнято присутніми депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 8. : «Про затвердження Програми організації відзначення в
районі державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних
делегацій, нагородження почесними грамотами та подяками районної
державної адміністрації та районної ради кращих трудових колективів,
окремих працівників різних галузей у 2018 році»;
Інформує : Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації, який
повідомив присутнім, що кошти під програму закладені на рівні 2017 року - в
сумі 50 тис. грн., для вшанування передових працівників з нагоди
професійних свят .
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Програми організації відзначення
в районі державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних
делегацій, нагородження
почесними грамотами та подяками районної
державної адміністрації та районної ради кращих трудових колективів,
окремих працівників різних галузей у 2018 році» прийнято присутніми
депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 9: «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Під час розгляду наступного питання до сесійного залу повернулася депутат
районної ради Тарасова В.П. і взяла участь у подальшому голосуванні.
СЛУХАЛИ 10.: « Про внесення змін до рішення 16 сесії районної ради 7
скликання від 22 червня 2017 року № 351 «Про затвердження списку
присяжних Іллінецького районного суду Вінницької області»;
Інформує: Самофал О.В., керівник апарату районного суду, яка повідомила,
що на 16 сесії районної ради сьомого скликання від 22 червня 2017 року було
затверджено список присяжних у кількості 15 чоловік. Але відповідно до
ст.21 Закону України « Про судоустрій та статус суддів» відбувається
оптимізація мережі місцевих судів Вінницької області. На базі Іллінецького
районного суду буде створено окружний суд, до складу якого увійдуть
Липовецький, Оратівський, Погребищенський суди . У зв’язку з
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розширенням території обслуговування, необхідно збільшити кількість
присяжних ще на 5 осіб.
Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради, проінформував
присутніх, що підбір кандидатів відбувався з дотриманням вимог чинного
законодавства та відповідних документів.
Депутат районної ради Гусак Ю.М. заявив про можливий конфлікт
інтересів, так як він включений до основного списку, і про свою відмову
брати участь у голосуванні, хоча юрист виконавчого апарату районної ради
Струсь О.М., пояснила, що на голосування вноситься лише доповнення за 5
кандидатів, а повний список в новій редакції вказано з метою, щоб у
подальшому, за необхідності, зміни і доповнення вносилися лише в одне
рішення.
ВИРІШИЛИ: рішення « Про внесення змін до рішення 16 сесії районної ради
7 скликання від 22 червня 2017 року № 351 «Про затвердження списку
присяжних Іллінецького районного суду Вінницької області» прийнято
більшістю голосів присутніх депутатів ( за-18, утримався-1, не голосував-1);
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 11.: « Про передачу майнового комплексу Тягунської сільської
бібліотеки-філії із спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста Іллінецького району в комунальну власність Іллінецької міської
об’єднаної територіальної громади»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про передачу майнового комплексу Тягунської
сільської бібліотеки-філії Із спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району в комунальну власність Іллінецької
міської об’єднаної територіальної громади » прийнято присутніми
депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ12.: «Про внесення змін до договорів оренди з ФОП Лисаком
А.І.»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до договорів оренди з ФОП
Лисаком А.І.» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 13.: «Про передачу котельні Білківської ЗОШ І-ІІІ ст. зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу котельні Білківської ЗОШ І-ІІІ ст. зі
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
району у власність Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади»
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
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( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 14.: «Про передачу котельні Копіївської ЗОШ І-ІІ ст. зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу котельні Копіївської ЗОШ І-ІІ ст. зі
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
району у власність Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади»
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 15.: «Про надання дозволу голові районної ради на укладання
договору про надання послуг з охорони приміщення адмінбудівлі з ТОВ
«Охоронний підрозділ «Бастіон»;
Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради, який
повідомив, що 31 грудня 2017 року закінчується договір, укладений між
районною радою і фірмою « Бастіон» на надання нею послуг з охорони
будівлі районної ради та прилеглої до неї території. Ця структура має
ліцензію, чималий досвід роботи і несе повну матеріальну відповідальність за
збереження майна, в той час як попередні сторожі працювали за трудовими
угодами і чергували лише в адмінприміщенні, через що виникали проблеми
із збереженням та пошкодженням майна.
З його слів, законодавство не передбачає оформлення трудових відносин на
виконання роботи постійного характеру, якою є робота сторожа, в формі
трудової угоди, тобто ці посади необхідно вносити до штату виконавчого
апарату, що не передбачено типовими штатами і здійснювати всі нарахування
й виплати . Підраховано, що ця сума буде лише на 40 тис. грн. меншою, ніж
видатки на розрахунки з охоронною фірмою.
Виступили:
Лисак А.Р., голова РДА, на противагу сказаному озвучив іншу цифру з
оплати послуг фірмі « Бастіон», яка значно перевищує фінансування,
необхідне на утримання трьох сторожів. Прораховано,що на 2018 рік ця
переплата складе понад 76 тис.грн., що й підтвердила начальник фінансового
управління РДА Тарасова В.П. Вона проінформувала, що розгляд питання
переукладання договору з охоронною фірмою було відхилено профільною
бюджетною комісією, тому до проекту бюджету на 2018 рік закладено лише
кошти на заробітну плату з нарахуванням трьом сторожам.
Голова РДА Лисак А.Р. наголосив на необхідності введення посад сторожів
до штату виконавчого апарату, що не суперечить діючому законодавству і
укладання з ними правочинних угод про повну матеріальну відповідальність
за збереження майна.
Заступник голови районної ради Нечипоренко В.І. висловив своє бачення
вирішення цієї проблеми шляхом співфінансування на утримання охоронців
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усіма бюджетними структурами , розміщеними в адмінбудинку районної
ради.
Під час обговорення та дискусії з цього питання, від депутатів прозвучали
різні пропозиції, але більшість депутатів погодилися з тим, що утримання
сторожів буде значно економнішим і раціональнішим у зв’язку з
обмеженими можливостями районного бюджету.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу голові районної ради на
укладання договору про надання послуг з охорони приміщення адмінбудівлі
з ТОВ «Охоронний підрозділ «Бастіон» не прийнято ( за-3, проти-2,
утрималось-15);
( результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 16.: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що
надається в оренду Задунайському Юрію Станіславовичу для городництва
на території Іллінецької міської територіальної громади (Хрінівська
сільська рада) 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, що надається в оренду Задунайському Юрію Станіславовичу
для городництва на території Іллінецької міської територіальної громади
(Хрінівська сільська рада) Іллінецького району Вінницької області»
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 17. : «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що
надається в оренду Бондару Олександру Афанасійовичу для городництва на
території Іллінецької міської територіальної громади (Хрінівська сільська
рада) 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, що надається в оренду Бондару Олександру Афанасійовичу
для городництва на території Іллінецької міської територіальної громади
(Хрінівська сільська рада) Іллінецького району Вінницької області»
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 18.: « Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення що
надається в оренду Федику Михайлу Васильовичу для городництва на
території Іллінецької міської територіальної громади (Хрінівська сільська
рада) Іллінецького району Вінницької області»;
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Інформує: Нечипоренко В.І., заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення « Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення що надається в оренду Федику Михайлу Васильовичу для
городництва на території Іллінецької міської територіальної громади
(Хрінівська сільська рада) Іллінецького району Вінницької області»
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 19. : «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду гр. Головченку
Станіславу Андрійовичу, для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, за межами населеного пункту смт. Дашів, розташованих
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 земельних ділянок, які надаються в оренду гр.
Головченку Станіславу Андрійовичу, для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, за межами населеного пункту смт.
Дашів, розташованих на території Дашівської селищної ради Іллінецького
району Вінницької області» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
(результати поіменного голосування додаються).
Після розгляду сесійних питань, заступник голови районної ради
Нечипоренко В.І. коротко проінформував присутніх про роботу виконавчого
апарату і депутатського корпусу за 2017 рік. За цей час було проведено 12
пленарних засідань сесій районної ради( 2016р.- 8 сесій ), на яких було
розглянуто 198 питань.
Відбулося 45 засідань постійних комісій, зокрема:
- депутатська комісія з питань фінансів, бюджету, соціального розвитку
району та підприємства провела 9 засідань, розглянуто 38 питань;
- комісія з питань управління комунальною власністю, торгівельного та
побутового обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою
населених пунктів провела 15 засідань, розглянуто 180 питань;
- комісія з питань агропромислової політики, регулювання земельних
відносин та охорони природних ресурсів провела 8 засідань, розглянуто 30
питань;
- комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури,
спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з
ветеранами провела 9 засідань, розглянуто 36 питань.
- комісія з питань законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності
і етики, регламенту та європейської інтеграції провела 4 засідань, розглянуто
17 питань.
Проведено 10 засідань президії районної ради.

12
Завдяки щоденній клопіткій роботі з ліквідації заборгованості за оренду
комунального майна, до районного бюджету надійшло біля 400 тис.грн.
Це дало змогу значно поліпшити матеріально-технічний стан приміщень, що
знаходяться на балансі районної ради. На ці ж цілі та на забезпечення
належних умов праці виконавчого апарату і здійснення депутатським
корпусом своїх повноважень буде використано протягом року і кошти
перехідного залишку спецфонду районної ради.
Нечипоренко В.І . подякував присутнім за конструктивну плідну працю, за
високу активність та відповідальність депутатського корпусу, при
обговоренні та прийнятті
важливих рішень, подякував голові РДА за
взаємодію, підтримку та розуміння при спільному вирішенні проблем і
завдань, спрямованих на покращення благополуччя, підвищення рівня життя
іллінчан і привітав усіх з наступаючим Новим роком.
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р. також
приєднався до привітань, наголосивши, що 2017 рік був досить складним і
неоднозначним, але плідним і результативним, про що свідчить розпочата
реформа децентралізації, яка стартувала в районі однією із перших, завдяки
передовому мисленню, співпраці, єдності всіх сил, зацікавлених у
прогресивному розвитку району. Він побажав присутнім здоров’я, розуміння,
витримки, оптимізму, усіляких гараздів і виразив надію на успішне
завершення об’єднання громад.
Головуючий закриває 23 сесію районної ради сьомого скликання.
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко.

