УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 25
Засідання постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності,

економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього
бізнесу
(надалі – Комісії)
15 травня 2018 року

смт Теплик вул. Незалежності, 25
09 год. 30 хв.

Присутні: Голова Комісії: Самойленко О.Л.
Члени Комісії: Герасименко В.І., Герасименко В.М., Музика О.Г.,
Покропивний А.П., Чех Г.І.
Відсутні: Олійник О.В.
Присутні запрошені:
1. Марцин Л.І. – голова райдержадміністрації;
2. Сокотнюк Т.С. – голова райради;
3. Скалій В.В. – заступник голови райради;
4. Лупещенко І.О. - редактор ПП «Редакція районної газети та
радіомовлення «Вісті Тепличчини»;
5. Шевченко В.П. – головний лікар КЗ «ТРМЦ ПМСД»;
6. Рекун В.І. - завідувач сектору архівного Теплицької РДА;
7. Руденко
О.Ф.
–
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації;
8. Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти РДА;
9. Красиленко І.Ф. – головний лікар Теплицької ЛПЛ;
10. Тугай Л.С. – депутат районної ради;
11.Токарчук В.М. – депутат районної ради;
12. Пірус В.В. - начальник Теплицького відділення поліції Головного
управління Національної поліції у Вінницькій області.
(Головуюча на засіданні голова Комісії – О. Самойленко).
Головуюча:
Шановні присутні!
На засідання Комісії прибули із семи депутатів – членів постійної
комісії – шість 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 Програми розвитку архівної справи у Теплицькому

районі на 2018-2022 роки.

ДОПОВІДАЄ: Рекун В.І. - завідувач сектору архівного Теплицької РДА.
2. Про затвердження Положення «Про встановлення щомісячних
стипендій районної ради обдарованим дітям Теплицького району».
ДОПОВІДАЄ: Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти
райдержадміністрації.
3. Про затвердження Комплексної програми «Діти, молодь, сім’я» на
2018-2020 роки (в новій редакції).
ДОПОВІДАЄ: Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти
райдержадміністрації.
4. Про надання згоди Вінницькій обласній Раді на прийняття у спільну
комунальну власність територіальних громад сіл, селища Теплицького
району частини приміщення єдиного майнового комплексу Теплицької
ЛПЛ.
ДОПОВІДАЄ: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
5. Про організаційні заходи по перетворенню КЗ «Теплицький РМЦ
ПМСД» в комунальне некомерційне підприємство «Теплицький
ЦПМД».
ДОПОВІДАЄ: Шевченко В.П. – головний лікар КЗ «Теплицький РМЦ
ПМСД».
6. Про затвердження передавальних актів.
ДОПОВІДАЄ: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
7. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого
самоврядування заступнику голови районної ради.
ДОПОВІДАЄ: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
8. Про надання дозволу на списання майна.
ДОПОВІДАЄ: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
9. Про участь районної ради в п’ятнадцятому обласному конкурсі
проектів розвитку територіальних громад.
ДОПОВІДАЄ: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
10. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану та звіту
керівника комунального підприємства «Теплицька районна друкарня»
за 2017 рік.
ДОПОВІДАЄ: Голіс В.І. – директор КП «Теплицька районна друкарня».
11. Про внесення змін до рішення 28 позачергової сесії районної ради 7
скликання від 20 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»
№ 401.
ДОПОВІДАЄ: Руденко О.Ф. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації.
12. Про надання дозволу на укладення та продовження терміну дії
договорів оренди.
ДОПОВІДАЄ: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
13. Про затвердження розпоряджень голови районної ради та голови
райдержадміністрації.
ДОПОВІДАЮТЬ: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради; Марцин Л.І. –
голова райдержадміністрації.

14. Про реорганізацію Теплицької ЛПЛ шляхом її перетворення в
комунальне некомерційне підприємство «Теплицька лікарня планового
лікування» Теплицької районної ради.
ДОПОВІДАЄ: Красиленко І.Ф. – головний лікар Теплицької ЛПЛ.
15. Про надання Теплицькій ЛПЛ права на використання ІІІ поверху
об’єкта незавершеного будівництва (приміщення поліклініки в смт
Теплик по вул. Незалежності,2).
ДОПОВІДАЄ: Красиленко І.Ф. - головний лікар Теплицької ЛПЛ.
14. Різне:
14.1. Лист селищного голови від 08.05.2018р. №313.
Головуюча: Поставила на голосування прийняття порядку денного засідання
в цілому.
Голосували:
№ п/
П.І.П.
п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна

Голосування
«за»

2

Герасименко Валентина Миколаївна

«за»

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» - 6; «проти»-0; «утримались»-0

(Рішення прийнято)

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку архівної справи у
Теплицькому районі на 2018-2022 роки.
ДОПОВІДАЛА: Самойленко О.Л. – голова постійної комісії.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити та
винести на розгляд сесії даний проект рішення».
Голосували:
№ п/
П.І.П.
п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна

Голосування
«за»

2

Герасименко Валентина Миколаївна

«за»

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» - 6; «проти»-0; «утримались»-0

(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про затвердження Програми
розвитку архівної справи у Теплицькому районі на 2018-2022 роки» та
рекомендувати голові районної ради винести проект рішення на розгляд 34
позачергової сесії районної ради із доповненнями.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення «Про встановлення
щомісячних стипендій районної ради обдарованим дітям Теплицького
району».
ДОПОВІДАВ: Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти
райдержадміністрації.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити та
винести на розгляд сесії даний проект рішення».
Голосували:
№ п/
П.І.П.
п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна

Голосування
«за»

2

Герасименко Валентина Миколаївна

«за»

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» - 6; «проти»-0; «утримались»-0

(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про затвердження Положення
«Про встановлення щомісячних стипендій районної ради обдарованим дітям
Теплицького району» та рекомендувати голові районної ради винести проект
рішення на розгляд 33 чергової сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної програми «Діти, молодь,
сім’я» на 2018-2020 роки (в новій редакції).
ДОПОВІДАВ: Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти
райдержадміністрації.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити та
винести на розгляд сесії даний проект рішення».
Голосували:
№ п/
П.І.П.
п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна

Голосування
«за»

2

Герасименко Валентина Миколаївна

«за»

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» - 6; «проти»-0; «утримались»-0

(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про затвердження Комплексної
програми «Діти, молодь, сім’я» на 2018-2020 роки (в новій редакції)» та
рекомендувати голові районної ради винести проект рішення на розгляд 33
чергової сесії районної ради.

СЛУХАЛИ: Про надання згоди Вінницькій обласній Раді на прийняття у
спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища
Теплицького району частини приміщення єдиного майнового комплексу
Теплицької ЛПЛ.
ДОПОВІДАЛА: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка вказала на те, що
в проекті рішення потрібно замінити слово «Бершадської» на слово
«Гайсинську», так як проведено реорганізацію.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Рекомендувати
голові районної ради винести на розгляд сесії даний проект із
запропонованою зміною».
Голосували:
№ п/
П.І.П.
п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна

Голосування
«за»

2

Герасименко Валентина Миколаївна

«за»

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» - 6; «проти»-0; «утримались»-0

(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові районної ради винести проект рішення
«Про надання згоди Вінницькій обласній Раді на прийняття у спільну
комунальну власність територіальних громад сіл, селища Теплицького району
частини приміщення єдиного майнового комплексу Теплицької ЛПЛ » на

розгляд 33 чергової сесії районної ради із запропонованою зміною.
СЛУХАЛИ: Про організаційні заходи по перетворенню КЗ «Теплицький
РМЦ ПМСД» в комунальне некомерційне підприємство «Теплицький
ЦПМД».
ДОПОВІДАВ: Шевченко В.П. – головний лікар КЗ «Теплицький РМЦ
ПМСД».
ВИСТУПИЛИ:
- Токарчук В.М. – депутат районної ради, який повідомив про те, що
подав до виконавчого апарату звернення щодо вирішення на
законодавчому рівні питання призначення головного лікаря КЗ «ТРМЦ
ПМСД»;
- Марцин Л.І. – голова райдержадміністрації, яка повідомила про те, що
на час, коли закінчився термін дії контракту з головним лікарем КЗ
«ТРМЦ ПМСД», районна рада не прийняла жодного рішення щодо
його продовження, чи припинення дії. Тому він автоматично
переуклався на невизначений термін;
- Сокотнюк Т.С. – голова райради, яка вказала на те, що юрист надав
висновок про те, що реорганізація закладу не є підставою для
звільнення з посади. Також є рішення районного суду про те, що
призупинено дію розпоряджень, виданих головою районної ради
Романюком В.І. щодо припинення дії контракту з головним лікарем КЗ
«ТРМЦ ПМСД». Це пояснюється тим, що вони не були затверджені

районною радою. Єдине, що форма діючого контракту не відповідає
типовій формі, затвердженій районною радою у минулому році. Тому
пропонується переукласти контракт;
- Самойленко О.Л. озвучила пропозицію привести у відповідність до
типової форми контракт з Шевченком В.П.;
- Покропивний А.П. – депутат районної ради, який повідомив, що так як
сьогодні проходить процес реорганізації медичного закладу, то на
перехідний період призначити в.о. керівника для здійснення
організаційних заходів;
- Тугай Л.С. – депутат районної ради, яка внесла пропозицію призначити
т.в.о. керівника, а потім у межах законодавства призначити керівника;
- Чечельницьки Б.О. – начальник відділу освіти РДА, який вказав на те,
що якщо людина працює по строковому договору, дія якого вчасно не
припинена, то він вважається продовженим безстроково. Якщо рада не
припинила дію контракту, то він діє надалі;
- Панченко Д.І. – ФОП, юрист, який довів до присутніх інформацію
щодо легітимності контракту з головним лікарем медичного закладу, а
саме: (- на контракт норма щодо продовження дії контракту з головним
лікарем на невизначений термін не поширюється;
- при реорганізації звільнення керівника не проводиться. Реорганізацію
проводьте, проте керівника не звільняйте. Вніс пропозицію щодо
внесення змін до діючого контракту з метою приведення його у
відповідність до типової форми);
- Самойленко О.Л. внесла пропозицію виключити підпункти 1.1. та 1.2. з
проекту рішення, так як питання не досконало вивчено.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Виключити з
проекту рішення підпункти 1.1. та 1.2.».
Голосували:
№ п/
П.І.П.
п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна

Голосування
«за»

2

Герасименко Валентина Миколаївна

«за»

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» - 6; «проти»-0; «утримались»-0

(Рішення прийнято)

ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Рекомендувати
голові районної ради винести на розгляд сесії даний проект рішення із
проголосованою зміною».
Голосували:
№ п/
П.І.П.
п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна

Голосування
«за»

2

Герасименко Валентина Миколаївна

«за»

3.

Герасименко Володимир Іларіонович

«за»

4.
5.
6.
7.

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

«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 6; «проти»-0; «утримались»-0

(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові районної ради винести проект рішення
«Про організаційні заходи по перетворенню КЗ «Теплицький РМЦ ПМСД» в
комунальне некомерційне підприємство «Теплицький ЦПМД» на розгляд 33
чергової сесії районної ради із проголосованою вище зміною.
СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних актів.
ДОПОВІДАЛА: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
ВИСТУПИЛИ:
- Герасименко В.М., яка запитала, чи є акт приймання-передачі, і якщо
є, то хто підписав;
- Сокотнюк Т.С. повідомила про те, що акт є, підписаний комісіє по
прийманню - передачі, створеною розпорядженням голови райради на
виконання рішення райради 7 скликання №404, проте з боку редакції
членів немає, так як вони не подали кандидатур. Ми маємо прийняти
нерухоме майно і передати в оренду редакції на термін 15 років з
орендною платою 1 грн. в рік;
- Герасименко В.М., яка запитала: «На чиємо балансі знаходиться в
даний час це майно?»;
- Лупещенко І.О. - редактор ПП «Редакція районної газети та
радіомовлення «Вісті Тепличчини», яка повідомила про те, що дане
майно було обліковано на балансі редакції постійно і по даний час.
Райраді потрібно було раніш вирішити питання щодо подальшой
участі приміщення. Але до цих пір не вжито жодних заходів;
- Сокотнюк Т.С. повідомила про те, що функції з реорганізації було
покладено на головного редактора, що включає в себе і проведення
інвентаризації, і передачу майна;
- Токарчук В.М. повідомив про те, що він як голова комісії вилучив
копії документів по роздержавленню комунального підприємства і
ними наразі займаються компетентні органи;
- Герасименко В.М. внесла пропозицію виключити з проекту рішення
пункт 3 щодо затвердження передавального акту по редакції.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Виключити з
проекту рішення пункт 3, а саме: « 3. Затвердити передавальний акт Теплицької
районної ради по прийманню-передачі нерухомого майна, яке знаходиться за адресою:
вул. Незалежності,18, смт Теплик, Теплицький район (Додаток 12)».
Голосували:
№ п/
П.І.П.
Голосування
п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна
«утрималась»
2

Герасименко Валентина Миколаївна

«за»

3.
4.

Герасименко Володимир Іларіонович
Музика Олег Григорович

«за»
«за»

5.
6.
7.

Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

відсутній
«утримався»
«утримався»
«за» -3 ; «проти»-0; «утримались»-3

ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Винести на розгляд
сесії даний проект».
Голосували:
№ п/
П.І.П.
п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна

Голосування
«утрималась»

2

Герасименко Валентина Миколаївна

«за»

3.
4.
5.
6.
7.

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

«за»
«за»
відсутній
«утримався»
«за»
«за» - 4; «проти»-0; «утримались»-2

(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові районної ради винести проект рішення
«Про затвердження передавальних актів» на розгляд 33 чергової сесії
районної ради.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 28 позачергової сесії
районної ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року «Про районний
бюджет на 2018 рік» № 401.
ДОПОВІДАЛА: Руденко О.Ф. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації, яка довела до відома присутніх проект змін до
районного бюджету (додаються).
ВИСТУПИЛИ:
- Руденко О.Ф., яка повідомила про те, що до даного проекту рішення
вноситься доповнення щодо виділення коштів відділу освіти РДА в сумі 87
тис. грн. з метою співфінансування згідно Постанови Кабінету Міністрів
України від 4 квітня 2018 року № 237 «Деякі питання надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (10% від
обсягу субвенції);
- Пірус В.В. - начальник Теплицького відділення поліції Головного
управління Національної поліції у Вінницькій області щодо додаткового
виділення коштів у сумі 50 тис.грн. на виконання заходів районної оборонноправоохоронної програми;
- Руденко О.Ф., яка повідомила, що дані кошти можна буде направити
після виділення коштів на спів фінансування проектів-переможців 15
обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад;
- Самойленко О.Л. внесла пропозицію вирішити питання щодо
виділення коштів Удицькій сільській раді в сумі 200 тис.грн. для
виготовлення Генплану населеного пункту с. Удич;

- Руденко О.Ф. вказала на те, що функції головного розпорядника коштів
покладено на райдержадміністрацію в особі голови райдержадміністрації,
тому необхідно звернутись до голови райдержадміністрації з відповідним
клопотанням;
- Самойленко О.Л. щодо причини зменшення бюджетних призначень по
відділу культури і туризму РДА на суму 1 млн.грн., які виділялись на
капітальний ремонт Теплицької музичної школи;
- Руденко О.Ф. вказала на те, що відділ культури немає можливості
освоїти кошти до завершення бюджетного періоду.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Винести на розгляд
сесії даний проект рішення із змінами».
Голосували:
№ п/
П.І.П.
п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна

Голосування
«проти»

2

Герасименко Валентина Миколаївна

«за»

3.
4.
5.
6.
7.

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

«за»
«за»
відсутній
«утримався»
«за» - 3; «проти»-1; «утримались»-1

(Рішення не прийнято)

ГОЛОВУЮЧА: Поставила повторно, так як член постійної комісії Чех Г.І.
вийшов із зали, на голосування пропозицію: «Винести на розгляд сесії даний
проект рішення із змінами».
Голосували:
№ п/
П.І.П.
п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна

Голосування
«проти»

2

Герасименко Валентина Миколаївна

«за»

3.
4.
5.
6.
7.

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

«за»
«за»
відсутній
«утримався»
«за»
«за» - 4; «проти»-1; «утримались»-1

(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові районної ради винести проект рішення
«Про внесення змін до рішення 28 позачергової сесії районної ради 7
скликання від 20 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»
№ 401» на розгляд 33 чергової сесії районної ради із змінами.
Виступили:
- Зублєвич І.С. – депутат районної ради, який втрутився в роботу комісії
і в грубій формі, ображаючи депутатів, вказав голові і членам постійної
комісії з питань бюджету на те, що вже час розпочинати пленарне засідання

33 чергової сесії, а ними не розглянуті питання. Усі депутати зайняті люди, а
комісія затримує роботу.
В зв’язку з цим було зірвано подальшу роботу постійної комісії з питань
бюджету. Не розглянутими залишились ряд питань порядку денного.

Голова Комісії

О. Самойленко

Секретар Комісії

Г. Чех

