УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 35
Засідання постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності,
економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу
(надалі – Комісія)
14 березня 2019 року

смт Теплик вул. Незалежності, 25
9.00 год.

Присутні: Голова Комісії: Самойленко О.Л.
Члени Комісії: Олійник О.В., Чех Г.І., Покропивний А.П.
Відсутні: Музика О.Г., Герасименко В.І., Герасименко В.М.
Присутні запрошені:
1. Сокотнюк Т.С. – голова районної ради;
2. Чех О.Г. – начальник УПСЗН;
3. Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти райдержадміністрації;
4. Руденко
О.Ф.
–
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації.
(Головуючий 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 звіту про виконання районного бюджету за 2018
рік.
Доповідає: Руденко О.Ф. – начальник фінансового управління РДА.
2. Про затвердження Районної програми «Вдосконалення системи
соціального захисту населення Теплицького району на 2019 рік» в новій
редакції.
Доповідає: Чех О.Г. – начальник УПСЗН райдержадміністрації.
3. 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.
4. Про участь районної ради в шістнадцятому обласному конкурсі
проектів розвитку територіальних громад.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
5. Про передачу цілісного майнового комплексу загальноосвітньої
школи I-II ступенів с. Соболівка Теплицький район Вінницька область.
Доповідає: Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти РДА.
6. Про надання дозволу на продовження терміну дії договору оренди
майна № 01/16-02 ОР від 04.05.2016 року, укладеного з Степанівською
сільською радою терміном на 2 роки 11 місяців, а саме: трактор марки
МТЗ-80 із причепом, 1987 року випуску, номерний знак 09862,
балансовою вартістю 6003,00 грн.
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.

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)

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету
за 2018 рік.
Доповідала: Руденко О.Ф. – начальник фінансового управління РДА.
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
44-ї позачергової сесії проект рішення «Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету за 2018 рік».
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:

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

ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд 44-ї позачергової сесії проект рішення
«Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018
рік».
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: 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
44-ї сесіїі районної ради 7 скликання проект рішення «Про затвердження
Районної програми «Вдосконалення системи соціального захисту
населення Теплицького району на 2019 рік» 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
відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд 44-ї сесіїі районної ради 7 скликання
проект рішення «Про затвердження Районної програми «Вдосконалення
системи соціального захисту населення Теплицького району на 2019 рік»
в новій редакції».
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 він на стадії законопроекту. Звернулась до
присутніх розглянути на 44-ій сесії районної ради 7 скликання даний проект
рішення лише в частині другого пункту, так як ним передбачається виділити
кошти на відшкодуваня лікарських засобів для пільгових категорій населення
та оплати навчання частині професійної підготовки молоді для роботи на
засадах сімейної медицини у сільській місцевості.
ГОЛОВУЮЧА: Звернулась до депутатів, чи є запитання, доповнення до
проекту рішення? - Немає.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Винести на розгляд
44-ї позачергової сесії 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» лише в частині другого пункту,
так як ним передбачається виділити кошти на відшкодуваня лікарських
засобів для пільгових категорій населення та оплати навчання частині
професійної підготовки молоді для роботи на засадах сімейної медицини у
сільській місцевості. Всі інші зміни розглянути на позачерговій сесії після
підписання законодавчого акту Президентом України».
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
відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд 44-ї позачергової сесії 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» лише в частині другого пункту, так як ним передбачається
виділити кошти на відшкодуваня лікарських засобів для пільгових категорій
населення та оплати навчання частині професійної підготовки молоді для
роботи на засадах сімейної медицини у сільській місцевості. Всі інші зміни
розглянути на позачерговій сесії після підписання законодавчого акту
Президентом України.
СЛУХАЛИ: Про участь районної ради в шістнадцятому обласному
конкурсі проектів розвитку територіальних громад.

Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка вказала на те, що районна
рада планує взяти участь у 16 обласному конкурсі проектів розвитку
територіальних громад із 2-ма проектами:
- «Створення належних умов для функціонування КЗ "Музей історії та етнографії
Тепличчини"» (далі – Проект1);
- «Реконструкція приміщень Теплицької ДЮСШ (І етап)» (далі – Проект2).
Та, у разі конкурсного відбору, з районного бюджету виділити кошти:
- для Проекту1 - в сумі 50000,00 грн.;
- для Проекту2 – в сумі 100000,00 грн.
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 44-ї
позачергової сесії проект рішення «Про участь районної ради в шістнадцятому
обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна
«за»
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:

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

ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд 44-ї позачергової сесії проект рішення
«Про участь районної ради в шістнадцятому обласному конкурсі проектів
розвитку територіальних громад».
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: 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
44-ї позачергової сесії проект рішення «Про передачу цілісного майнового
комплексу загальноосвітньої школи I-II ступенів с. Соболівка Теплицький
район Вінницька область».
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:

відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд 44-ї позачергової сесії проект рішення «Про
передачу цілісного майнового комплексу загальноосвітньої школи I-II ступенів с.
Соболівка Теплицький район Вінницька область».
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продовження терміну дії договору оренди
майна № 01/16-02 ОР від 04.05.2016 року, укладеного з Степанівською
сільською радою терміном на 2 роки 11 місяців, а саме: трактор марки МТЗ-80
із причепом, 1987 року випуску, номерний знак 09862, балансовою вартістю
6003,00 грн.
Доповідав: Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти РДА.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити надання
дозволу відділу освіти райдержадміністрації на продовження терміну дії договору
оренди майна № 01/16-02 ОР від 04.05.2016 року, укладеного з Степанівською
сільською радою терміном на 2 роки 11 місяців, а саме: трактор марки МТЗ-80 із
причепом, 1987 року випуску, номерний знак 09862, балансовою вартістю 6003,00
грн. та рекомендувати голові районної ради видати відповідне розпорядження».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1.
Самойленко Ольга Леонтіївна
«за»
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:

відсутня
відсутній
відсутній
«за»
«за»
«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити надання дозволу відділу освіти райдержадміністрації на
продовження терміну дії договору оренди майна № 01/16-02 ОР від 04.05.2016
року, укладеного з Степанівською сільською радою терміном на 2 роки 11 місяців,
а саме: трактор марки МТЗ-80 із причепом, 1987 року випуску, номерний знак
09862, балансовою вартістю 6003,00 грн. та рекомендувати голові районної ради
видати відповідне розпорядження».

Голова Комісії

О. Самойленко

Секретар Комісії

Г. Чех

