УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 36
Засідання постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності,
економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу
(надалі – Комісія)
12 квітня 2019 року

смт Теплик вул. Незалежності, 25
9.00 год.

Присутні: Голова Комісії: Самойленко О.Л.
Члени Комісії: Музика О.Г., Герасименко В.І., Чех Г.І.,
Покропивний А.П.
Відсутні: Олійник О.В., Герасименко В.М.
Присутні запрошені:
1. Сокотнюк Т.С. – голова районної ради;
2. Марцин Л.І. – голова райдержадміністрації;
3. Коновалюк А.В. – начальник відділу архітектури, містобудування
райдержадміністрації;
4. Руденко
О.Ф.
–
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації;
5. Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД»;
6. Красиленко І.Ф. – головний лікар КНП «Теплицька ЦРЛ».
(Головуюча на засіданні голова Комісії –О. Самойленко).
Головуючий:
Шановні присутні!
На засідання Комісії прибули із семи депутатів – членів постійної
комісії – п’ять осіб.
Відповідно до приписів ч.9 ст.47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (далі – Закон) засідання є правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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.
6. Про надання дозволу КНП «Теплицький ЦПМД» на укладення
договору оренди (короткострокові договори оренди з 01 по 15 число
кожного місяця) автомобіля марки САЗ 3507, інвентарний №10510004,
державний № АВ 5410 ВМ, 1990 року випуску, балансовою вартістю
5651,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн. строком на 2 роки 11
місяців, з річною орендною платою 140,40 грн. без ПДВ.
(Так як КНП «Теплицький ЦПМД» є платником податку на додану
вартість (ПДВ-20%), то при розрахунку орендної плати буде
нараховуватись ПДВ за ставкою 20%).
Доповідає: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД» .
7. Про надання дозволу КНП «Теплицький ЦПМД» на продовження
терміну дії договору безоплатного користування нежитловим
приміщенням (№1 від 14.04.2016 року) з Квартирно-експлуатаційним
відділом м. Вінниця для розташування Теплицького райвійськкомату,
терміном на 2 роки 11 місяців.
Доповідає: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД» .
ГОЛОВУЮЧА: Довела до відома присутніх порядок денний засідання та
поставила на голосування пропозицію: «Затвердити порядок денний
засідання в цілому».
Голосували:
№
П.І.П.
п/п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна
2
3.
4.
5.
6.
7.

Герасименко Валентина Миколаївна
Герасименко Володимир Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

Голосування
«за»

відсутня
«за»
«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

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.
ГОЛОВУЮЧА: Повідомила про те, що проект рішення роздано.
ГОЛОВУЮЧА: Звернулась до депутатів, чи є запитання, доповнення до
проекту рішення? - Немає.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Винести на розгляд
46-ї позачергової сесії районної ради проект рішення «Про затвердження
«Районної Програми створення та розвитку геоінформаційної системи
управління та містобудівного кадастру на 2019 – 2020 роки».
Голосували:
№
П.І.П.
п/п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна
2
3.
4.
5.
6.
7.

Голосування
«за»

Герасименко Валентина Миколаївна
Герасименко Володимир Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

відсутня
«за»
«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд 46-ї позачергової сесії районної ради
проект рішення «Про затвердження «Районної Програми створення та
розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру
на 2019 – 2020 роки».
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.
ГОЛОВУЮЧА: Повідомила про те, що проект рішення роздано.
ГОЛОВУЮЧА: Звернулась до депутатів, чи є запитання, доповнення до
проекту рішення? – Немає.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Винести на розгляд
46-ї позачергової сесії районної ради 7 скликання проект рішення «Про
затвердження «Програми енергоефективності та енергозбереження в
Теплицькому районі на 2019-2022 роки».
Голосували:
№
П.І.П.
п/п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна
2

Герасименко Валентина Миколаївна

Голосування
«за»
відсутня

3.
4.
5.
6.
7.

Герасименко Володимир Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

«за»
«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд 46-ї позачергової сесії районної ради 7
скликання
проект
рішення
«Про
затвердження
«Програми
енергоефективності та енергозбереження в Теплицькому районі на 20192022 роки».
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».
ГОЛОВУЮЧА: Звернулась до депутатів, чи є запитання, доповнення до
проекту рішення? - Немає.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Винести на розгляд
46-ї позачергової сесії районної ради проект рішення «Про затвердження
районної Програми «Майбутнє Тепличчини в збереженні здоров'я громадян»
на 2018-2020 роки в новій редакції».
Голосували:
№
П.І.П.
п/п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна
2
3.
4.
5.
6.
7.

Голосування
«за»

Герасименко Валентина Миколаївна
Герасименко Володимир Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

відсутня
«за»
«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд 46-ї позачергової сесії районної ради
проект рішення «Про затвердження районної Програми «Майбутнє
Тепличчини в збереженні здоров'я громадян» на 2018-2020 роки в новій
редакції.
СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми для забезпечення виконання
рішень суду на 2019-2020 роки.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка вказала на те, що є
необхідність виділити 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 виникла нагальна
необхідність прийняти дану програму.

ГОЛОВУЮЧА: Повідомила про те, що проект рішення роздано та звернулась
до депутатів, чи є запитання, доповнення до проекту рішення? - Немає.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Винести на розгляд
46-ї позачергової сесії проект рішення «Про затвердження Програми для
забезпечення виконання рішень суду на 2019-2020 роки».
Голосували:
№
п/п
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

П.І.П.

Голосування

Самойленко Ольга Леонтіївна

«за»

Герасименко Валентина Миколаївна
Герасименко Володимир Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

відсутня
«за»
«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд 46-ї позачергової сесії проект рішення
«Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на
2019-2020 роки».
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
райдержадміністрації, довела до відома присутніх даний проект рішення.
ГОЛОВУЮЧА: Повідомила про те, що проект рішення роздано та звернулась
до депутатів, чи є запитання, доповнення до проекту рішення? - Немає.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Винести на розгляд
46-ї позачергової сесії районної ради 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».
Голосували:
№
П.І.П.
п/п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна
2
3.
4.
5.
6.
7.

Герасименко Валентина Миколаївна
Герасименко Володимир Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

Голосування
«за»
відсутня
«за»
«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0

(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд 46-ї позачергової сесії районної ради

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».
СЛУХАЛИ: Лист-звернення районної ради щодо виділення коштів у сумі
5120,00 грн. для виконання заходів Програми для забезпечення
виконання рішень суду на 2019-2020 роки.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка звернулась до
присутніх з проханням погодити виділення коштів у сумі 5120,00 грн. для
виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на
2019-2020 роки у випадку прийняття даної програми на 46 позачерговій сесії.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити та
винести на розгляд 46-ї позачергової сесії районної ради пропозицію щодо
виділення коштів у сумі 5120,00 грн. для виконання заходів Програми для
забезпечення виконання рішень суду на 2019-2020 роки».
Голосували:
№
П.І.П.
п/п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна
2
3.
4.
5.
6.
7.

Голосування
«за»

Герасименко Валентина Миколаївна
Герасименко Володимир Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

відсутня
«за»
«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Погодити та винести на розгляд 46-ї позачергової сесії

районної ради пропозицію щодо виділення коштів у сумі 5120,00 грн. для
виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на
2019-2020 роки.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Теплицький ЦПМД» на

укладення договору оренди (короткострокові договори оренди з 01 по 15
число кожного місяця) з КНП «Теплицька ЦРЛ» автомобіля марки САЗ
3507, інвентарний №10510004, державний № АВ 5410 ВМ, 1990 року
випуску, балансовою вартістю 5651,00 грн., залишковою вартістю 0,00
грн. строком на 2 роки 11 місяців, з річною орендною платою 140,40 грн.
без ПДВ.
(Так як КНП «Теплицький ЦПМД» є платником податку на додану
вартість (ПДВ-20%), то при розрахунку орендної плати буде
нараховуватись ПДВ за ставкою 20%).
Доповідав: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД» .

ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити надання

дозволу КНП «Теплицький ЦПМД» на укладення договору оренди
(короткострокові договори оренди з 01 по 15 число кожного місяця) з КНП
«Теплицька ЦРЛ» автомобіля марки САЗ 3507, інвентарний №10510004,
державний № АВ 5410 ВМ, 1990 року випуску, балансовою вартістю 5651,00
грн., залишковою вартістю 0,00 грн. строком на 2 роки 11 місяців, з річною
орендною платою 140,40 грн. без ПДВ.
(Так як КНП «Теплицький ЦПМД» є платником податку на додану вартість
(ПДВ-20%), то при розрахунку орендної плати буде нараховуватись ПДВ за
ставкою 20%)» та рекомендувати голові районної ради видати відповідне
розпорядження».
Голосували:
№
П.І.П.
п/п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна
2
3.
4.
5.
6.
7.

Голосування
«за»

Герасименко Валентина Миколаївна
Герасименко Володимир Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

відсутня
«за»
«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Погодити надання дозволу КНП «Теплицький ЦПМД» на

укладення договору оренди (короткострокові договори оренди з 01 по 15
число кожного місяця) з КНП «Теплицька ЦРЛ» автомобіля марки САЗ 3507,
інвентарний №10510004, державний № АВ 5410 ВМ, 1990 року випуску,
балансовою вартістю 5651,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн. строком на
2 роки 11 місяців, з річною орендною платою 140,40 грн. без ПДВ.
(Так як КНП «Теплицький ЦПМД» є платником податку на додану вартість (ПДВ-20%),
то при розрахунку орендної плати буде нараховуватись ПДВ за ставкою 20%) » та
рекомендувати голові районної ради видати відповідне розпорядження).

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Теплицький ЦПМД» на
продовження терміну дії договору безоплатного користування
нежитловим приміщенням (№1 від 14.04.2016 року) з Квартирноексплуатаційним відділом м. Вінниця для розташування Теплицького
райвійськкомату, терміном на 2 роки 11 місяців.
Доповідав: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД».
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити надання

дозволу КНП «Теплицький ЦПМД» на продовження терміну дії договору
безоплатного користування нежитловим приміщенням (№1 від 14.04.2016
року) з Квартирно-експлуатаційним відділом м. Вінниця для розташування
Теплицького райвійськкомату, терміном на 2 роки 11 місяців та
рекомендувати голові районної ради видати відповідне розпорядження».
Голосували:

№
п/п
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

П.І.П.

Голосування

Самойленко Ольга Леонтіївна

«за»

Герасименко Валентина Миколаївна
Герасименко Володимир Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

відсутня
«за»
«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Погодити надання дозволу КНП «Теплицький ЦПМД» на

продовження терміну дії договору безоплатного користування нежитловим
приміщенням (№1 від 14.04.2016 року) з Квартирно-експлуатаційним
відділом м. Вінниця для розташування Теплицького райвійськкомату,
терміном на 2 роки 11 місяців та рекомендувати голові районної ради видати
відповідне розпорядження.

Голова Комісії

О. Самойленко

Секретар Комісії

Г. Чех

