УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 38
Засідання постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності,
економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу
(надалі – Комісія)
28 травня 2019 року

смт Теплик вул. Незалежності, 25
10.00 год.

Присутні: Голова Комісії: Самойленко О.Л.
Члени Комісії: Олійник О.В., Покропивний А.П., Чех Г.І.
Відсутні: Герасименко В.М., Музика О.Г., Герасименко В.І.
Присутні запрошені:
1. Сокотнюк Т.С. – голова районної ради;
2. Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти райдержадміністрації;
3. Красиленко І.Ф. – головний лікар КНП «Теплицька ЦРЛ»;
4. Бойко В.І. – керівник апарату райдержадміністрації;
5. Устименко О.А. – головний бухгалтер КНП «Теплицький ЦПМД»;
6. Токарчук С.М. - економіст КНП «Теплицький ЦПМД».
(Головуюча на засіданні голова Комісії –О. Самойленко).
Головуючий:
Шановні присутні!
На засідання Комісії прибули із семи депутатів – членів постійної
комісії – чотири особи.
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 із забезпечення фінансовими,
матеріально-технічними та іншими ресурсами Теплицької районної державної
адміністрації для виконання повноважень, делегованих Теплицькою
районною радою, на 2019 – 2020 роки.
Доповідає: Бойко В.І. – керівник апарату райдержадміністрації.
2. Про зміну персонального складу постійних комісій Теплицької районної
ради 7 скликання.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
3. Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019
рік в новій редакції.
Доповідає: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД».

4. Про внесення змін до контракту з головним лікарем КЗ «Теплицький РМЦ
ПМСД» від 30 грудня 2011р.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
5. Про ліквідацію комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання»
Теплицької районної ради.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.

6. Про затвердження розпоряджень голови районної ради та голови
райдержадміністрації.
Доповідають: Марцин Л.І. – голова районної державної адміністрації.
Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
7. Про звернення до Теплицької селищної ради щодо передачі об’єктів спільної

власності територіальних громад Теплицького району у комунальну власність
територіальної громади смт Теплик.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
8. Про надання дозволу на укладення договору тимчасового безоплатного
користування майном.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
9. 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: Погребняк К.М. – заступник начальника фінансового управління
райдержадміністрації.

ГОЛОВУЮЧА: Довела до відома присутніх порядок денний засідання та
поставила на голосування пропозицію: «Затвердити порядок денний
засідання в цілому».
Голосували:

№ п/
П.І.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
відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

Про затвердження Районної програми із забезпечення
фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Теплицької
районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих
Теплицькою районною радою, на 2019 – 2020 роки.
СЛУХАЛИ:

Доповідав: Бойко В.І. – керівник апарату райдержадміністрації.
Виступили:
- Покропивний А.П., який вніс пропозицію вказати в заходах делеговані
повноваження;

ГОЛОВУЮЧА: Звернулась до депутатів, чи є запитання до доповідача? Немає.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Внести на розгляд
сесії районної ради проект рішення «Про затвердження Районної програми
із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами
Теплицької районної державної адміністрації для виконання повноважень,
делегованих Теплицькою районною радою, на 2019 – 2020 роки».
Голосували:

№ п/
П.І.П.
п
1. Самойленко Ольга Леонтіївна
2
3.
4.
5.
6.
7.

Голосування
«утрималась»

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

відсутня
відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
«за» - 3; «проти»-0;
«утримались»-1
(Рішення не прийнято)

СЛУХАЛИ: Про зміну персонального складу постійних комісій
Теплицької районної ради 7 скликання.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
ГОЛОВУЮЧА: Внесла пропозицію встановити граничну чисельність
постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічних
реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу в кількості
7 депутатів.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Встановити
граничну чисельність постійної комісії з питань бюджету, комунальної
власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та
середнього бізнесу в кількості 7 депутатів».
Голосували:

№ п/
П.І.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
відсутній
відсутній
«утримався»
«за»
«за»
«за» - 3; «проти»-0;
«утримались»-1

(Рішення не прийнято)

ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Внести на розгляд
сесії районної ради проект рішення «Про зміну персонального складу
постійних комісій Теплицької районної ради 7 скликання».
Голосували:

№ п/
П.І.П.
п
1. Самойленко Ольга Леонтіївна
2
3.
4.
5.
6.
7.

Голосування
«утрималась»

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

відсутня
відсутній
відсутній
«утримався»
«утримався»
«утримався»
«за» - 0; «проти»-0;
«утримались»-4
(Рішення не прийнято)

СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький
ЦПМД» на 2019 рік в новій редакції.
Доповідала: Устименко О.А. – головний бухгалтер КНП «Теплицький
ЦПМД».
Виступили:
- Сокотнюк Т.С., яка зачитала лист-відповідь Національної служби здоров’я
України на звернення депутатів Теплицької районної ради щодо надання
роз’яснення стосовно структури та фінансування визначеного КНП
(додається);
- Самойленко О.Л., Покропивний А.П., які звернулись до головного
бухгалтера КНП «Теплицький ЦПМД» із запитанням, чому такий малий
посадовий оклад у фельдшерів?;
- Устименко О.А. відповіла, що згідно з умовами колективного договору
посадовий оклад фельдшерів встановлюється у відповідності до тарифної
сітки, так як фінансування надходить на ці видатки із сільських бюджетів;
- Сокотнюк Т.С., яка повідомила про те, що постійна комісія з питань
охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та
роботи з ветеранами звернулась до головного лікаря КНП з пропозиціями:
1. надати інформацію щодо вирішення питання відшкодування витрат на
відрядження фельдшерам – термін один тиждень;
2. враховуючи необхідність підписання декларацій між сімейними лікарями
і громадянами, упорядкувати і привести цей процес у відповідність до норм
Закону з метою збільшення суми фінансування з НСЗУ та, відповідно,
вирішення п.1;
3. враховуючи обставини, що виникли при укладенні колективного
договору, а саме: відсутність головного лікаря (підписанта) та більшості
членів трудового колективу, провести повторне зібрання трудового
колективу в повному складі і внести зміни в даний документ для того, щоб
дотримуватись головної вимоги договору укладеного між НСЗУ та КНП

«Теплицький ЦПМД» Теплицької районної ради (далі – Договір) – надання
медичної допомоги в повному обсязі усім членам територіальних громад,
що визначено порядком надання первинної медичної допомоги та самим
Договором.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Підтримати
вищезазначену рекомендацію постійної комісії з питань охорони здоров’я,
материнства, дитинства, соціального захисту населення та роботи з
ветеранами».
Голосували:

№ п/
П.І.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
відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

Виступили:
- Сокотнюк Т.С., яка внесла пропозицію доповнити проект рішення «Про
затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік в
новій редакції» пунктом 2 наступного змісту: «2. Відповідно до нової моделі
фінансування комунальних підприємств первинної галузі медицини вносити
зміни до фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік протягом
поточного року у випадку зміни фінансування». Також повідомила, що дану
пропозицію підтримала постійна комісія з питань охорони здоров’я,
материнства, дитинства, соціального захисту населення та роботи з
ветеранами.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Внести на розгляд
сесії районної ради проект рішення «Про затвердження фінансового плану
КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік в новій редакції» із вищезазначеним
доповненням постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства,
дитинства, соціального захисту населення та роботи з ветеранами».
Голосували:

№ п/
П.І.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
відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
«за» - 4; «проти»-0;

«утримались»-0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Внести на розгляд сесії районної ради проект рішення «Про

затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік в
новій редакції» із вищезазначеним доповненням постійної комісії з питань
охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та
роботи з ветеранами.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до контракту з головним лікарем КЗ
«Теплицький РМЦ ПМСД» від 30 грудня 2011р.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка повідомила про те,
що до виконавчого апарату районної ради надійшов лист від головного
лікаря КНП «Теплицький ЦПМД» Шевченка В.П. щодо внесення змін до
його контракту в зв’язку із змінами в законодавстві. Лист розглянула
постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, гласності,
адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого
самоврядування, зміцнення законності та правопорядку, яка рекомендувала
внести на розгляд сесії питання «Про внесення змін до контракту з головним
лікарем КЗ «Теплицький РМЦ ПМСД» від 30 грудня 2011р.». Також дане
питання розглядала постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства,
дитинства, соціального захисту населення та роботи з ветеранами, яка
погодила даний проект рішення та рекомендувати голові районної ради
внести його на розгляд сесії районної ради. Тому запропонувала депутатам
розглянути дане питання і надати свої пропозиції.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Внести на розгляд
сесії районної ради проект рішення «Про внесення змін до контракту з
головним лікарем КЗ «Теплицький РМЦ ПМСД» від 30 грудня 2011р.».
Голосували:

№ п/
П.І.П.
п
1. Самойленко Ольга Леонтіївна
2
3.
4.
5.
6.
7.

Голосування
«утрималась»

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

відсутня
відсутній
відсутній
«за»
«утримався»
«за»
«за» - 2; «проти»-0;
«утримались»-2
(Рішення не прийнято)

СЛУХАЛИ: Про ліквідацію комунальної установи «Територіальне
медичне об’єднання» Теплицької районної ради.
Доповідав: Красиленко І.Ф. – головний лікар КНП «Теплицька ЦРЛ».
ГОЛОВУЮЧА: Чи є запитання? Пропозиції до проекту рішення? – Немає.

ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Внести на розгляд
сесії районної ради проект рішення «Про ліквідацію комунальної установи
«Територіальне медичне об’єднання» Теплицької районної ради».
Голосували:

№ п/
П.І.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
відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Внести на розгляд сесії районної ради проект рішення «Про

ліквідацію комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання»
Теплицької районної ради».
СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної ради та
голови райдержадміністрації.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
ГОЛОВУЮЧА: Чи є запитання? Пропозиції до проекту рішення? – Немає.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Внести на розгляд
сесії районної ради проект рішення «Про затвердження розпоряджень голови
районної ради та голови райдержадміністрації».
Голосували:

№ п/
П.І.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
відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Внести на розгляд сесії районної ради проект рішення «Про

затвердження
розпоряджень
райдержадміністрації».

голови

районної

ради

та

голови

СЛУХАЛИ: Про звернення до Теплицької селищної ради щодо передачі
об’єктів спільної власності територіальних громад Теплицького району
у комунальну власність територіальної громади смт Теплик.

Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
ГОЛОВУЮЧА: Чи є запитання? Пропозиції до проекту рішення? – Немає.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Внести на розгляд
сесії районної ради проект рішення «Про звернення до Теплицької селищної
ради щодо передачі об’єктів спільної власності територіальних громад
Теплицького району у комунальну власність територіальної громади смт
Теплик».
Голосували:

№ п/
П.І.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
відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Внести на розгляд сесії районної ради проект рішення «Про

звернення до Теплицької селищної ради щодо передачі об’єктів спільної
власності територіальних громад Теплицького району у комунальну
власність територіальної громади смт Теплик».
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладення договору тимчасового
безоплатного користування майном.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
ГОЛОВУЮЧА: Чи є запитання? Пропозиції до проекту рішення? – Немає.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Внести на розгляд
сесії районної ради проект рішення «Про надання дозволу на укладення
договору тимчасового безоплатного користування майном».
Голосували:

№ п/
П.І.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
відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Внести на розгляд сесії районної ради проект рішення «Про

надання дозволу на укладення
користування майном».

договору

тимчасового

безоплатного

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: Погребняк К.М. – заступник начальника фінансового управління
райдержадміністрації.
ГОЛОВУЮЧА: Чи є запитання? Пропозиції до проекту рішення? – Немає.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Внести на розгляд
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/
П.І.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
відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Внести на розгляд 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».
Голова Комісії

О. Самойленко

Секретар Комісії

Г. Чех

