УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Протокол № 44
сорок четвертої позачергової сесії районної ради
7 скликання
(надалі – сесія Ради)
Голова Ради :
Секретар сесії:

-

Сокотнюк Т.С.
Зублевич І.С.

Пленарне
засідання сорок четвертої позачергової сесії
районної ради 7 скликання
(надалі – Засідання)
14 березня 2019 року

смт Теплик, вул. Незалежності, 25
10 год. 00 хв.

Всього депутатів Ради
Присутніх депутатів

-

34;
21.

Головуюча сесії
Секретар сесії

-

Сокотнюк Т.С.
Зублевич І.С.

(Головуючі на засіданні – Сокотнюк Т.С., Покропивний А.П.
/далі –Головуюча, Головуючий/)
Головуюча: У відповідності до п.1 ст.20 Регламенту районної ради сьомого
скликання (далі - Регламент) перед відкриттям кожного пленарного засідання
сесії здійснюється реєстрація, яка підтверджується власноручним підписом
депутата.
На виконання вимог приписів п.п.2 п.1 ст.21 Регламенту повідомила,
що із загального складу депутатського корпусу Ради, який складає 34
депутати, свою присутність на 44-ій позачерговій сесії Теплицької районної
ради власноручним підписом підтвердили 21 депутат.
З невідомих причин відсутні - 13 депутатів.
Головуюча: Зазначені обставини забезпечують вимоги ч.12 ст.46 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо наявності
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повноважності сесії, а тому, керуючись правом головуючої на пленарному
засіданні, яке визначено ч.2 ст.8 та п.п.3 п.1 ст.21 Регламенту, оголосила
сорок четверту позачергову сесію Теплицької районної ради сьомого
скликання (далі - Ради) відкритою, та згідно вимог ч.3 ст.8 Регламенту
запросила виконати Державний Гімн України!
(звучав Державний Гімн України)
Головуюча: В роботі сесії приймали участь: голова райдержадміністрації,
начальники управлінь, відділів райдержадміністрації.
Головуюча: Проінформувала депутатів районної ради по питанню
врегулювання конфлікту інтересів, а саме: «З метою запобігання корупції,
врегулювання конфлікту інтересів при розгляді питань, а саме дотримання
вимог частини 1 статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», голова районної ради, заступник голови районної ради, депутат
районної ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень
районною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під
час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання».
Головуюча: Довела до відома депутатів, що «рішення ради приймаються
відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених Законом,
в яких рішення приймаються таємним голосуванням».
Головуюча: Проінформувала депутатів, що за приписами ч.9 ст.38
Регламенту:
- «за відсутності пропозицій, зауважень і правок головуючий може поставити
на голосування проект рішення в цілому без голосування за основу».
Головуюча: Звернула увагу депутатів на вимоги ч.3 ст.20 Регламенту, за
якою, у разі запізнення на сесію, депутат зобов’язаний зареєструватися у
секретаря сесії шляхом зазначення особистого підпису та часу реєстрації.
Головуюча: Для ведення протоколу сесії необхідно обрати секретаря.
Приписи ч.4 ст.16 Регламенту надають право вносити пропозиції щодо
секретаря сесії головуючому на сесії, а тому внесла пропозицію: «Секретарем
сорок четвертої позачергової сесії обрати депутата Зублевича Івана
Станіславовича».
Виступили: Зублевич І.С. – депутат районної ради, який повідомив про
наявний конфлікт інтересів при голосуванні за питання обрання секретаря
44-ї позачергової сесії районної ради.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Обрати депутата
районної ради Зублевича І.С. секретарем 44-ї позачергової сесії Теплицької
районної ради 7 скликання».
Голосували:
«за» - 20;
«проти»- 0;
«утримався»- 1.
(рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)
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Головуюча: На виконання приписів ч.ч.2,5 ст.6 Регламенту оголосила склад
осіб запрошених на сесію районної ради.
(Список додається).
Головуюча: Повідомила, що сьогодні, 14.03.2019 року, ми всі відзначаємо
75-ту річницю визволення Тепличчини від німецько–фашистських
загарбників. Ми завжди пам’ятатимемо покоління переможців. Їхні імена
вічно будуть з нами як приклад мужності, немеркнучого героїзму, синівської
відданості матері – Вітчизні.
Головуюча: Повідомила, що відповідно звернення членів ініціативної групи
Токарчука В.М. та Барановського В.В., розпорядження голови Теплицької
районної ради № 8 від 05.03.2019 року на розгляд 44 позачергової сесії
вносяться наступні питання:
1. Про звіт заступника голови Теплицької районної ради Скалія В.В. про
свою діяльність.
Доповідає: Скалій В.В. – заступник голови районної ради
2. Про дострокове припинення повноважень заступника голови
Теплицької районної ради Скалія В.В.
Доповідає: Токарчук В.М. – депутат районної ради 7 скликання.
3. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018
рік.
Доповідає: Руденко О.Ф. – начальник фінансового управління РДА.
4. Про затвердження Районної програми «Вдосконалення системи
соціального захисту населення Теплицького району на 2019 рік» в новій
редакції.
Доповідає: Чех О.Г. – начальник УПСЗН райдержадміністрації.
5. Про внесення змін до рішення 42 позачергової сесії районної ради 7
скликання від 21 грудня 2018 року № 514 «Про районний бюджет на
2019 рік.
Доповідає: Руденко О.Ф. – начальник фінансового управління РДА.
6. Про участь районної ради в шістнадцятому обласному конкурсі
проектів розвитку територіальних громад.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
7. Про передачу цілісного майнового комплексу загальноосвітньої
школи I-II ступенів с. Соболівка Теплицький район Вінницька область.
Доповідає: Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти РДА.
8. Про обрання Лічильної комісії.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
9. Про затвердження кандидатури та подання для нагородження
обласною Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною».
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Головуюча: Повідомила, що узгоджені пропозиції порядку денного
депутатам роздані. Усі питання розглянуто профільними постійними
комісіями.
Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, гласності,
адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого
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самоврядування, зміцнення законності та правопорядку рекомендувала
викласти назву проекту рішення «Про обрання Лічильної комісії» в
наступній редакції: «Про підтвердження складу Лічильної комісії» та пункт 1
проекту рішення в наступній редакції: «1. Підтвердити склад Лічильної
комісії, затверджений на першому пленарному засіданні першої сесії
районної ради 7 скликання 19.11.2015 року та рішенням №275 двадцятої
позачергової сесії районної ради 7 скликання 28.04.2017 року, в кількості 9
депутатів, а саме…».
Головуюча: Внесла пропозицію: «Порядок денний 44 позачергової сесії
районної ради 7 скликання прийняти в цілому» із врахуванням
вищезазначеної зміни, а саме:
1. Про звіт заступника голови Теплицької районної ради Скалія В.В. про
свою діяльність.
2. Про дострокове припинення повноважень заступника голови Теплицької
районної ради Скалія В.В.
3. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік.
4. Про затвердження Районної програми «Вдосконалення системи
соціального захисту населення Теплицького району на 2019 рік» в новій
редакції.
5. Про внесення змін до рішення 42 позачергової сесії районної ради 7
скликання від 21 грудня 2018 року № 514 «Про районний бюджет на 2019
рік.
6. Про участь районної ради в шістнадцятому обласному конкурсі проектів
розвитку територіальних громад.
7. Про передачу цілісного майнового комплексу загальноосвітньої школи I-II
ступенів с. Соболівка Теплицький район Вінницька область.
8. Про підтвердження складу Лічильної комісії.
9. Про затвердження кандидатури та подання для нагородження обласною
Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною».
Голосували:

«за»
- 18;
«проти»
- 0;
«утримався» - 3.
(рішення прийнято)
Головуюча: Перед розглядом питань порядку денного нагадала депутатам
щодо врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті рішень, а саме:
1. Голова, заступник голови, депутат районної ради беруть участь у
розгляді, підготовці та прийнятті рішень районної ради за умови
самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час
пленарного засідання районної ради, на якому розглядається відповідне
питання.
Для самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів
зазначеним особам надається слово з місця без запису на виступ.
Головуюча: Запропонувала перейти до реалізації порядку денного.
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1. СЛУХАЛИ: Про звіт заступника голови Теплицької районної ради
Скалія В.В. про свою діяльність.
Доповідав: Скалій В.В. – заступник голови районної ради, який вказав на те,
що жодним законодавчим актом не передбачено звіт заступника голови
районної ради.
Головуюча: Чи є запитання до Володимира Володимировича?
Виступили:
- Лайко В.І., яка запитала щодо співпраці Скалія В.В. з людьми, як
заступника;
- Скалій В.В., який відповів, що він, як депутат районної ради, як
заступник голови районної ради, допомагав фінансово і громадянам, і
Комарівській ЗОШ, і КЗ «ДЮСШ» на змагання;
- Барановський В.В., який повідомив про те, що у нього є три запитання
до Володимира Володимировича:
1. Чи підписував розпорядження «Про скликання 41 позачергової сесії
Теплицької районної ради Вінницької області 7 скликання» та
розпорядження щодо втрати чинності даного розпорядження?
- Скалій В.В. відповів, що підписував вищевказані два розпорядження;
2. Чи підписував розпорядження №17-к «Про повноваження голови
Теплицької районної ради 7 скликання»?
- Скалій В.В. відповів, що підписував і надасть відповідні роз’яснення;
3. Чи розписував до виконання лист Романюка В.І. щодо видачі довідок
про розмір середньої заробітної плати? Чи мав право все це
підписувати? Чому не погодив з головою районної ради Сокотнюк
Т.С.?
- Скалій В.В. пояснив, що на той час голови районної ради Сокотнюк
Т.С. на місці не було. Романюк В.І. надав усі відповідні документи. Від
себе особисто направив звернення до Вінницького суду, на що отримав
відповідь;
- Тигипко В.І., яка вказала на те, що особисто була на засіданні 7
Апеляційного суду, де чітко було вказано, що саме районна рада мала
поновити Романюка В.І. на посаді. Також вказала на те, що Скалій В.В.
скликав сесію, а потім її ж і відмінив. А сам розпорядженням поновив
Романюка В.І. на посаді і зробив відповідний запис у трудову книжку.
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про звіт заступника
голови Теплицької районної ради Скалія В.В. про свою діяльність».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 2.
(рішення № 529 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)
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2. СЛУХАЛИ:

Про дострокове припинення повноважень
заступника голови Теплицької районної ради Скалія В.В.
Доповідав: Токарчук В.М. – депутат районної ради 7 скликання.
Головуюча: Повідомила про те, що так як питання стосується дострокового
припинення повноважень заступника голови Теплицької районної ради 7
скликання, то, відповідно до статей 58, 60 Регламенту, необхідно провести
таємне голосування.
Головуюча: Приступаємо до вирішення даного питання. Запропонувала
Лічильній комісії зібратися для вирішення організаційних питань та
оголосила перерву на 15 хвилин.
(Після перерви)
Головуюча: Надала слово для виступу Токарчуку В.М. – депутату районної
ради, заступнику голови Лічильної комісії.
Виступив: Токарчук В.М. - заступник голови Лічильної комісії, який
зачитав протокол №1 засідання Лічильної комісії по питанню порядку
денного «Про дострокове припинення повноважень заступника голови
Теплицької районної ради Скалія В.В.», ознайомив із формою бюлетеня та
порядком голосування.
Головуюча: Чи є запитання до заступника голови Лічильної комісії? Зміни,
доповнення до запропонованої форми бюлетеня, затвердженого Лічильною
комісією? Інші зауваження?
Головуюча: Поставила на голосування затвердження форми бюлетеня,
запропонованої Лічильною комісією.
Голосували:
«за»
- 18;
«проти»
- 0;
«утримався» - 2.
(рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Запросила усіх депутатів за визначеним Лічильною комісією
порядком взяти участь у таємному голосуванні по питанню порядку денного
«Про дострокове припинення повноважень заступника голови Теплицької
районної ради Скалія В.В.».
(Після підрахунку голосів).
Головуюча: Надала слово від Лічильної комісії заступнику голови Лічильної
комісії Токарчуку В.М., який озвучив результати таємного голосування по
вирішенню питання порядку денного «Про дострокове припинення
повноважень заступника голови Теплицької районної ради Скалія В.В.»,
викладені в протоколі №2 Лічильної комісії (Протокол №2 додається), а саме:
Загальна кількість депутатів районної ради
- 34;
Кількість виготовлених бюлетенів
- 34;
Кількість депутатів, які отримали бюлетені
- 20;
Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні - 20;
Кількість невикористаних бюлетенів
- 14;
Кількість бюлетенів визнаних недійсними
- 0;
Кількість голосів поданих за вирішення питання
«Про дострокове припинення повноважень заступника
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голови Теплицької районної ради Скалія В.В.»:
- за дострокове припинення повноважень:
- 18;
Проти дострокового припинення повноважень
- 2.
(Рішення № 531 прийнято)
Головуюча: За результатами, встановленими Лічильною комісією, які
внесено до протоколу №2, враховуючи те, що при голосуванні набрано
необхідну більшість від загального складу Ради, повноваження заступника
голови Теплицької районної ради 7 скликання Скалія В.В. припинено.
Головуюча: Внесла пропозицію: «Затвердити протокол №2 Лічильної комісії
по питанню порядку денного «Про дострокове припинення повноважень
заступника голови Теплицької районної ради Скалія В.В.».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 530 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного
бюджету за 2018 рік.
Доповідала: Руденко О.Ф. – начальник фінансового управління РДА.
Головуюча: Чи є запитання? Чи є бажаючі виступити? Чи є пропозиції,
зауваження, правки щодо проекту рішення?
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про затвердження звіту
про виконання районного бюджету за 2018 рік».
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення №532 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Районної програми «Вдосконалення
системи соціального захисту населення Теплицького району на 2019 рік»
в новій редакції.
Доповідав: Чех О.Г. – начальник УПСЗН райдержадміністрації.
Головуюча: Чи є запитання? Чи є бажаючі виступити? Чи є пропозиції,
зауваження, правки щодо проекту рішення?
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про затвердження
Районної програми «Вдосконалення системи соціального захисту населення
Теплицького району на 2019 рік» в новій редакції».
Голосували:
«за»
- 18;
«проти»
- 0;
«утримався» - 1.
(рішення №533 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

7

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 42 позачергової сесії
районної ради 7 скликання від 21 грудня 2018 року № 514 «Про
районний бюджет на 2019 рік.
Доповідала: Руденко О.Ф. – начальник фінансового управління РДА, яка
вказала на те, що Верховна Рада України прийняла законодавчий акт щодо
внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2019
рік» в частині перенаправлення коштів, які планувались на фінансування
ОТГ. Проте даний акт не підписав Президент України, відповідно не
присвоєно номеру. Тому внесла пропозицію: «Розглянути лише пункт 2
проекту рішення в частині виділення коштів на професійну підготовку
молоді для роботи на засадах сімейної медицини у сільській місцевості для
оплати за навчання студентів та на відшкодування лікарських засобів для
пільгових категорій населення».
Головуюча: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Прийняти проект
рішення «Про внесення змін до рішення 42 позачергової сесії районної
ради 7 скликання від 21 грудня 2018 року № 514 «Про районний бюджет на
2019 рік» за основу».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Розглянути та
прийняти проект рішення лише в частині виділення коштів на професійну
підготовку молоді для роботи на засадах сімейної медицини у сільській
місцевості для оплати за навчання студентів та на відшкодування лікарських
засобів для пільгових категорій населення».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про внесення змін до
рішення 42 позачергової сесії районної ради 7 скликання від 21 грудня 2018
року
№ 514 «Про районний бюджет на 2019 рік» із врахуванням
проголосованої зміни.
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 534 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

6. СЛУХАЛИ: Про участь районної ради в шістнадцятому обласному
конкурсі проектів розвитку територіальних громад.
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Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Головуюча: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуючий: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про участь районної
ради в
шістнадцятому обласному конкурсі проектів
розвитку
територіальних громад».
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 535 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

7. СЛУХАЛИ: Про передачу цілісного майнового комплексу
загальноосвітньої школи I-II ступенів с. Соболівка Теплицький район
Вінницька область.
Доповідав: Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти РДА.
Головуюча: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про передачу цілісного
майнового комплексу загальноосвітньої школи I-II ступенів с. Соболівка
Теплицький район Вінницька область».
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 536 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

8. СЛУХАЛИ: Про підтвердження складу Лічильної комісії.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка нагадала щодо
рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики,
гласності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами
місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку в частині
викладення назви проекту рішення «Про обрання Лічильної комісії» в
наступній редакції: «Про підтвердження складу Лічильної комісії» та пункту
1 проекту рішення в наступній редакції: «1. Підтвердити склад Лічильної
комісії, затверджений на першому пленарному засіданні першої сесії
районної ради 7 скликання 19.11.2015 року та рішенням №275 двадцятої
позачергової сесії районної ради 7 скликання 28.04.2017 року, в кількості 9
депутатів, а саме…».
Виступили: Барановський В.В., Кошмелюк І.А., Токарчук В.М., Савлук О.А.,
Лайко В.І., Пигуля В.М. – депутати районної ради, які заявили про наявний
конфлікт інтересів при розгляді та прийнятті даного проекту рішення.
Головуюча: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
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Головуючий: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про підтвердження
складу Лічильної комісії» із вищезазначеними змінами.
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 537 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження кандидатури та подання для
нагородження обласною Почесною відзнакою «За заслуги перед
Вінниччиною».
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка повідомила, що
постійна комісія з питань регламенту рекомендувала подати на нагородження
кандидатуру Гарника Петра Івановича – переможця республіканських та
європейських спортивних змагань.
Головуюча: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити? Нам необхідно
прийняти рішення з даного питання.
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, прошу голосувати
за прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про затвердження
кандидатури та подання для нагородження обласною Почесною відзнакою
«За заслуги перед Вінниччиною» - Гарника Петра Івановича.
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 538 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Повідомила усім присутнім, що на звернення депутатів
районної ради щодо ремонту дороги, яка проходить через с. Бджільна,
надійшла відповідь від голови Вінницької обласної державної адміністрації, в
якій вказується на те, що в 2019 році на даній дорозі заплановано ряд заходів
з експлуатаційного утримання, в т.ч. ямковий ремонт дорожнього покриття, в
межах виділених з державного бюджету фінансових ресурсів.
Головуюча: Повідомила, що питання порядку денного 44-ї позачергової сесії
вичерпано.
Головуюча: Оголосила сорок четверту позачергову сесію Ради закритою та
на виконання вимог приписів ч.3 ст.8 Регламенту запропонувала виконати
Державний Гімн України.
(Звучав Державний Гімн України).

Голова Теплицької районної ради

Т.Сокотнюк

Секретар

І. Зублевич
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