УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Протокол № 46
сорок шостої позачергової сесії районної ради
7 скликання
(надалі – сесія Ради)
Голова Ради :
Секретар сесії:

-

Сокотнюк Т.С.
Грушовенко П.В.

Пленарне
засідання сорок шостої позачергової сесії
районної ради 7 скликання
(надалі – Засідання)
12 квітня 2019 року

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

Всього депутатів Ради
Присутніх депутатів

-

34;
23.

Головуюча сесії
Секретар сесії

-

Сокотнюк Т.С.
Грушовенко П.В..

(Головуюча на засіданні – Сокотнюк Т.С.
/далі –Головуюча)
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 46-ій позачерговій сесії Теплицької районної
ради власноручним підписом підтвердили 23 депутати.
З невідомих причин відсутні - 11 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 шосту 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,
перший заступник голови райдержадміністрації, заступник голови
райдержадміністрації, депутат Вінницької обласної Ради, 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 шостої позачергової сесії обрати депутата Грушовенка Петра
Володимировича».
Виступили: Грушовенко П.В. – депутат районної ради, який повідомив про
наявний конфлікт інтересів при голосуванні за питання обрання секретаря
46-ї позачергової сесії районної ради.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Обрати депутата
районної ради Грушовенка П.В. секретарем 46-ї позачергової сесії
Теплицької районної ради 7 скликання».
Голосували:
«за» - 21;
«проти»- 1;
«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
відповідно
клопотання
голови
райдержадміністрації від 22.03.2019 р. № 05.04-1210, розпорядження голови
Теплицької районної ради № 14 від 09.04.2019 року на розгляд 46
позачергової сесії вносяться наступні питання:
1. Про затвердження «Районної Програми створення та розвитку
геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру на
2019 – 2020 роки».
Доповідає: Коновалюк А.В. – начальник відділу містобудування, архітектури
та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.
2.
Про
затвердження
«Програми
енергоефективності
та
енергозбереження в Теплицькому районі на 2019-2022 роки».
Доповідає: Коновалюк А.В. – начальник відділу містобудування, архітектури
та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.
3. Про затвердження районної Програми «Майбутнє Тепличчини в
збереженні здоров'я громадян» на 2018-2020 роки в новій редакції.
Доповідає: Красиленко І.Ф. – головний лікар КНП «Теплицька ЦРЛ».
4. Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду
на 2019-2020 роки.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
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
райдержадміністрації.
Головуюча: Повідомила, що узгоджені пропозиції порядку денного
депутатам роздані. Усі питання розглянуто профільними постійними
комісіями.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Порядок денний 46
позачергової сесії районної ради 7 скликання прийняти за основу».
Голосували:
«за» - 23;
«проти»- 0;
«утримався»- 0.
(рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Повідомила, що проект рішення «Про затвердження Програми
для забезпечення виконання рішень суду на 2019-2020 роки» на дату його
розгляду оприлюднено на сайті менше 20 робочих днів, але він включений
до порядку денного сесії. Є необхідність дану Програму розглянути, так як
на сьогодні є нагальна потреба виділити кошти в сумі 5120,00 грн. для
погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів,
боржником по яких є Теплицька районна рада.
Постійні комісії з питань бюджету та регламенту рекомендували
внести на розгляд сесії даний проект рішення.
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Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Підтвердити
включення до порядку денного 46 позачергової сесії проекту рішення «Про
затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 20192020 роки».
Голосували:
«за» - 21;
«проти»- 0;
«утримався» - 2.
(рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Внесла пропозицію: «Порядок денний 46 позачергової сесії
районної ради 7 скликання прийняти в цілому», а саме:
1. Про затвердження «Районної Програми створення та розвитку
геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру на 2019 –
2020 роки».
2. Про затвердження «Програми енергоефективності та енергозбереження в
Теплицькому районі на 2019-2022 роки».
3. Про затвердження районної Програми «Майбутнє Тепличчини в збереженні
здоров'я громадян» на 2018-2020 роки в новій редакції.
4. Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на
2019-2020 роки.
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.
Голосували:
«за»
- 23;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Перед розглядом питань порядку денного нагадала депутатам
щодо врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті рішень, а саме:
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.
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження «Районної Програми створення та

розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного
кадастру на 2019 – 2020 роки».
Доповідав: Коновалюк А.В. – начальник відділу містобудування, архітектури
та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, який повідомив, що даний
проект вноситься з метою створення та розвитку ГІС Теплицького району –
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інформаційного забезпечення управління розвитком району, як узгодженого
системного управління розвитком району, галузей, управлінських мереж
в єдиному інформаційному просторі, шляхом організації ГІС - центру
та комунікаційної мережі для постачальників та користувачів інформації
про територію з даними містобудівного кадастру. Окреслена мета відображає
одне з основних завдань відділу містобудування, архітектури та розвитку
інфраструктури районної державної адміністрації.
Головуюча: Чи є запитання? Чи є бажаючі виступити? Чи є пропозиції,
зауваження, правки щодо проекту рішення? – Немає.
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, поставила на
голосування прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про
затвердження «Районної Програми створення та розвитку геоінформаційної
системи управління та містобудівного кадастру на 2019 – 2020 роки».
Голосували:
«за»
- 22;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 539 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми енергоефективності
та енергозбереження в Теплицькому районі на 2019-2022 роки».
Доповідав: Коновалюк А.В. – начальник відділу містобудування, архітектури
та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, який повідомив про те, що
одним із основних завдань Програми є визначення загально існуючого та
перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямів
його реалізації в матеріальному виробництві та сфері послуг, створення
програми першочергових та перспективних заходів і завдань з підвищення
енергоефективності та освоєння практичного потенціалу енергозбереження.
Головуюча: Чи є запитання? Чи є бажаючі виступити? Чи є пропозиції,
зауваження, правки щодо проекту рішення? – Немає.
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, поставила на
голосування прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про
затвердження «Програми енергоефективності та енергозбереження в
Теплицькому районі на 2019-2022 роки».
Голосували:
«за»
- 23;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 540 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження районної Програми «Майбутнє
Тепличчини в збереженні здоров'я громадян» на 2018-2020 роки в новій
редакції.
Доповідав: Красиленко І.Ф. – головний лікар КНП «Теплицька ЦРЛ», який
повідомив про те, що виникла нагальна потреба у придбання продуктів
харчування з метою забезпечення якісним та збалансованим харчуванням
пацієнтів, а також у придбанні медикаментів для забезпечення надання
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невідкладної екстреної медичної допомоги. В зв’язку з цим дана програма
доповнюється вищевказаними заходами і відповідним фінансуванням.
Головуюча: Чи є запитання? Чи є бажаючі виступити? Чи є пропозиції,
зауваження, правки щодо проекту рішення? – Немає.
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, поставила на
голосування прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про
затвердження районної Програми «Майбутнє Тепличчини в збереженні
здоров'я громадян» на 2018-2020 роки в новій редакції».
Голосували:
«за»
- 23;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 541 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми для забезпечення
виконання рішень суду на 2019-2020 роки.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка повідомила про те,
що на початку сесії вже зазначалось, що на сьогодні є нагальна потреба
виділити Теплицькій районній раді кошти в сумі 5120,00 грн. для погашення
заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів, боржником по
яких є Теплицька районна рада. В зв’язку з цим і розглядається дане
питання.
Головуюча: Чи є запитання? Чи є бажаючі виступити? Чи є пропозиції,
зауваження, правки щодо проекту рішення? – Немає.
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, поставила на
голосування прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про
затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 20192020 роки».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 4.
(рішення № 542 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

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. Тому сьогодні необхідно прийняти дане рішення з метою врегулювання
бюджетних правовідносин між державним та місцевими бюджетами у 2019
році і відповідно уточнення показників міжбюджетних трансфертів,
передбачених у Державному бюджеті України на 2019 рік, що забезпечить
життєдіяльність району.
Головуюча: Чи є пропозиції? Чи є бажаючі виступити?
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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»
- 23;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Повідомила про те, що так як прийнято Програму для
забезпечення виконання рішень суду на 2019-2020 роки, то необхідно
виділити кошти для реалізації її заходів.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Доповнити 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» підпунктом 1.10 наступного змісту: «1.10. На виконання Програми
для забезпечення виконання рішень суду на 2019-2020 роки виділити кошти
Теплицькій районній раді в сумі 5120 грн. на погашення заборгованості за
судовими рішеннями про стягнення коштів, боржником по яких є Теплицька
районна рада, збільшивши видатки загального фонду районного бюджету по
ТПКВКМБ 0110180 КЕКВ 2800 на суму 5120,00 грн.».
Голосували:
«за»
- 20;
«проти»
- 0;
«утримався» - 3.
(рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, поставила на
голосування 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»
- 23;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 543 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Повідомила, що питання порядку денного 46-ї позачергової сесії
вичерпано.
Головуюча: Оголосила сорок шосту 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

П. Грушовенко
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