УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 36
Засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики,
гласності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з
органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та
правопорядку
(надалі – Комісія)
12 березня 2019 року

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

Присутні: Голова Комісії: Савлук О.А.
Члени Комісій: Панченко М.І., Панянчук В.А., Габінський В.М.
Відсутні: Голота П.М., Бабій В.Г., Кондратюк С.В.
Присутні запрошені:
1. Сокотнюк Т.С. – голова районної ради;
2. Скалій В.В. – заступник голови районної ради;
3. Вігунов А.В. – заступник начальника УПСЗН райдержадміністрації;
4. Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицька ЦПМД»;
5. Руденко
О.Ф.
–
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації;
6. Покропивний А.П. – депутат районної ради;
7. Вербовата
Н.А.
–
головний
спеціаліст
відділу
освіти
райдержадміністрації.
(Головуючий на засіданні голова Комісії – О.А. Савлук).
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 звіт заступника голови Теплицької районної ради Скалія В.В. про свою
діяльність.
Доповідає: Скалій В.В. – заступник голови районної ради
2. Про дострокове припинення повноважень заступника голови Теплицької
районної ради Скалія В.В.
Доповідає: Токарчук В.М. – депутат районної ради 7 скликання.
3. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік.

Доповідає: Руденко О.Ф. – начальник фінансового управління РДА.
4. Про затвердження Районної програми «Вдосконалення системи соціального
захисту населення Теплицького району на 2019 рік» в новій редакції.
Доповідає: Чех О.Г. – начальник УПСЗН райдержадміністрації.
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 РДА.
6. Про участь районної ради в шістнадцятому обласному конкурсі проектів
розвитку територіальних громад.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
7. Про передачу цілісного майнового комплексу загальноосвітньої школи I-II
ступенів с. Соболівка Теплицький район Вінницька область.
Доповідає: Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти РДА.
8. Про обрання Лічильної комісії.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
9. Про затвердження кандидатури та подання для нагородження обласною
Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною».
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Довів до присутніх порядок денний засідання.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Прийняти в цілому
порядок денний засідання із проголосованою зміною».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
Сергій відсутній
Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
Володимир «за»
Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного
бюджету за 2018 рік.
Доповідала: Руденко О.Ф. – начальник фінансового управління РДА.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018
рік» та рекомендувати голові районної ради внести на розгляд сесії районної
ради».

Голосували:
№
П.І.П.
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович
2 Бабій Василь Григорович
3. Габінський Віктор Миколайович
4. Кондратюк
Сергій
Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
6. Панянчук
Володимир
Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
Всього:

Голосування
«за»
відсутній
«за»
відсутній
«за»
«за»

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

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету за 2018 рік» та рекомендувати голові
районної ради внести його на розгляд сесії районної ради.
2. 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.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити 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» та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд сесії
районної ради лише у випадку підписання вищевказаного законодавчого акту
Президентом України до моменту розгляду даного питання на 44 сесії
районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
Сергій відсутній
Володимирович

5.
6.
7.

Панченко Микола Іванович
Панянчук
Володимир
Анатолійович
Голота Павло Миколайович
Всього:

«за»
«за»

відсутній
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити 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» та рекомендувати голові районної
ради внести його на розгляд сесії районної ради лише у випадку підписання
вищевказаного законодавчого акту Президентом України до моменту
розгляду даного питання на 44 сесії районної ради.
3. 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.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про затвердження Районної програми «Вдосконалення системи
соціального захисту населення Теплицького району на 2019 рік» в новій
редакції» та рекомендувати внести його на розгляд сесії районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
Сергій відсутній
Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
Володимир «за»
Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про затвердження Районної
програми «Вдосконалення системи соціального захисту населення
Теплицького району на 2019 рік» в новій редакції» та рекомендувати внести
його на розгляд сесії районної ради.
4. 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.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про участь районної ради в шістнадцятому обласному конкурсі
проектів розвитку територіальних громад» та рекомендувати голові районної
ради внести його на розгляд сесії районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
Сергій відсутній
Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
Володимир «за»
Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про участь районної ради в
шістнадцятому обласному конкурсі проектів
розвитку територіальних
громад» та рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд сесії
районної ради.
5. СЛУХАЛИ:
Про передачу цілісного майнового комплексу
загальноосвітньої школи I-II ступенів с. Соболівка Теплицький район
Вінницька область.
Доповідала: Вербовата Н.А. – головний спеціаліст відділу освіти РДА.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про передачу цілісного майнового комплексу загальноосвітньої
школи I-II ступенів с. Соболівка Теплицький район Вінницька область» та
рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд сесії районної
ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування

п/п
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Савлук Олександр Анатолійович
Бабій Василь Григорович
Габінський Віктор Миколайович
Кондратюк
Сергій
Володимирович
Панченко Микола Іванович
Панянчук
Володимир
Анатолійович
Голота Павло Миколайович
Всього:

«за»
відсутній
«за»
відсутній
«за»
«за»

відсутній
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про передачу цілісного майнового
комплексу загальноосвітньої школи I-II ступенів с. Соболівка Теплицький
район Вінницька область» та рекомендувати голові районної ради внести
його на розгляд сесії районної ради.
6. СЛУХАЛИ: Про обрання Лічильної комісії.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Виступили:
- Покропивний А.П. – депутат районної ради, який вказав на те, що Лічильна
комісія обрана та затверджений склад на першому пленарному засіданні
першої сесії районної ради 7 скликання 19.11.2015 року та рішенням №275
двадцятої позачергової сесії районної ради 7 скликання 28.04.2017 року, в
кількості 9 депутатів, потрібно лише підтвердити її склад.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Викласти назву
проекту рішення в наступній редакції: «Про підтвердження складу Лічильної
комісії» та пункт 1 проекту рішення в наступній редакції: «1. Підтвердити
склад Лічильної комісії, затверджений на першому пленарному засіданні
першої сесії районної ради 7 скликання 19.11.2015 року та рішенням №275
двадцятої позачергової сесії районної ради 7 скликання 28.04.2017 року, в
кількості 9 депутатів, а саме:..;».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
Сергій відсутній
Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
Володимир «за»
Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній

Всього:

«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Викласти назву проекту рішення в наступній редакції: «Про
підтвердження складу Лічильної комісії» та пункт 1 проекту рішення в
наступній редакції: «1. Підтвердити склад Лічильної комісії, затверджений на
першому пленарному засіданні першої сесії районної ради 7 скликання
19.11.2015 року та рішенням №275 двадцятої позачергової сесії районної
ради 7 скликання 28.04.2017 року, в кількості 9 депутатів, а саме:..».
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про підтвердження складу Лічильної комісії» та рекомендувати
голові районної ради внести його на розгляд сесії районної ради» із
проголосованими вище змінами».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
Сергій відсутній
Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
Володимир «за»
Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про підтвердження складу
Лічильної комісії» та рекомендувати голові районної ради внести його на
розгляд сесії районної ради» із проголосованими вище змінами.
7. СЛУХАЛИ:
Про затвердження кандидатури та подання для
нагородження обласною Почесною відзнакою «За заслуги перед
Вінниччиною».
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка повідомила, що є
пропозиції направити кандидатуру з таких галузей: спорт, культура,
творчість.
Виступили:
- Мішін М.С. та Савлук О.А., які запропонували подати кандидатуру із
спортивної галузі. В КЗ «Теплицька ДЮСШ» працює тренер-викладач
Гарник Петро Іванович, який є призером Кубку України, зайняв І-ше
місце в Європейському атлетичному чемпіонаті та багатьох інших

змаганнях. Підготував молодих спортсменів, які також стали
переможцями багатьох змагань.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про затвердження кандидатури та подання для нагородження
обласною Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною» із
внесенням до рішення кандидатури Гарника Петра Івановича та
рекомендувати внести проект на розгляд сесії районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
Сергій відсутній
Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
Володимир «за»
Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про затвердження кандидатури та
подання для нагородження обласною Почесною відзнакою «За заслуги перед
Вінниччиною» із внесенням до рішення кандидатури Гарника Петра
Івановича та рекомендувати внести проект на розгляд сесії районної ради.
8. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання головного лікаря КНП
«Теплицький ЦПМД» Шевченка В.П.
Доповідав: Покропивний А.П. - депутат районної ради, який вказав на те, що
є лист від головного лікаря КНП «Теплицький ЦПМД» Шевченка В.П. щодо
підписання додаткової угоди в частині внесення змін до основного
контракту, так як відбулись зміни в законодавстві.
Виступили:
- Шевченко В.П., який вказав на те, що є рішення суду щодо дійсності
його контракту;
- Покропивний А.П., який пояснив, що до контракту потрібно внести
зміни і в частині оплати праці, і в частині назви закладу та інших норм так як
є затверджена нова типова форма контракту, а також є консультація МОЗ з
приводу даного питання. Де вказується на те, що якщо в результаті
реорганізації (перетворення) змінюється і назва закладу, і назва посади,
розширюється коло прав та обов’язків, то доцільно укладати новий контракт.
Тим більше з 01.01.2019 року набув чинності наказ МОЗ України від
31.10.2018 року № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників», норми якого вказують на те, що
медзакладом віднині мають керувати два керівники: генеральний директор
(директор закладу) та медичний директор;

- Габінський В.М. вніс пропозицію щодо внесення змін до діючого
контракту в частині оплати праці та інших змін шляхом підписання
додаткової угоди та встановити посадовий оклад у розмірі трьох мінімальних
заробітних плат;
- Сокотнюк Т.С. вказала на те, що первинна галузь медицини повинна
забезпечити медичними послугами усіх громадян району: і тих, хто підписав
декларації, і тих, хто не підписав, так як кошти від НСЗУ надходять на всіх
громадян без винятку;
- Покропивний А.П. запитав, чи є документ, який регламентує
відсутність фінансування із НСЗУ таких структур, як ФАПи і ФП?
- Сокотнюк Т.С., яка пояснила, що це питання прописується в
колективному договорі закладу, який підписується між адміністрацією та
трудовим колективом. В колективному договорі обумовлюється структура
мед закладу і штатний розпис, відповідно і розмір заробітної плати;
- Сокотнюк Т.С. повідомила, що постійною комісією з питань медицини
голові районної ради було доручено підготувати звернення до МОЗУ, НСЗУ
щодо функціонування ФАПів та їх фінансування. Зачитала підготовлений
проект звернення (додається).
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити даний
проект звернення до МОЗУ, НСЗУ та рекомендувати голові районної ради
направити його у вищезазначені структури».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
Сергій відсутній
Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
Володимир «за»
Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити даний проект звернення до МОЗУ, НСЗУ та
рекомендувати голові районної ради направити його у вищезазначені
структури.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Рекомендувати
голові районної ради довивчити питання щодо внесення змін до контракту
головного лікаря КНП «Теплицький ЦПМД» Шевченка В.П. та підготувати
на розгляд наступної сесії декілька пропозицій по вирішенню даного
питання».
Голосували:

№
п/п
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

П.І.П.
Савлук Олександр Анатолійович
Бабій Василь Григорович
Габінський Віктор Миколайович
Кондратюк
Сергій
Володимирович
Панченко Микола Іванович
Панянчук
Володимир
Анатолійович
Голота Павло Миколайович
Всього:

Голосування
«за»
відсутній
«за»
відсутній
«за»
«за»

відсутній
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові районної ради довивчити питання щодо
внесення змін до контракту головного лікаря КНП «Теплицький ЦПМД»
Шевченка В.П. та підготувати на розгляд наступної сесії декілька пропозицій
по вирішенню даного питання.
СЛУХАЛИ: Про звіт заступника голови Теплицької районної ради
Скалія В.В. про свою діяльність.
Доповідав: Скалій В.В. – заступник голови районної ради.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про звіт заступника голови Теплицької районної ради Скалія В.В.
про свою діяльність» та рекомендувати горлові районної ради внести його на
розгляд сесії районної ради».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
Сергій відсутній
Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
Володимир «за»
Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про звіт заступника голови
Теплицької районної ради Скалія В.В. про свою діяльність» та
рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд сесії районної
ради».

СЛУХАЛИ:
Про дострокове припинення повноважень заступника
голови Теплицької районної ради Скалія В.В.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка вказала на те, що до
неї звернулись із зверненням члени ініціативної групи щодо внесення на
розгляд сесії даного питання.
Виступили:
- Покропивний А.П., який вказав на те, що необхідно внести дане
питання на розгляд сесії, а прийняття рішення буде залежати від того, як
проголосують депутати районної ради;
- Сокотнюк Т.С. зачитала проект розпорядження «Про скликання 40
позачергової сесії Теплицької районної ради Вінницької області 7
скликання», підписаний депутатами Теплицької районної ради 7 скликання
та зареєстрований у виконавчому апараті районної ради 05.12.2018 року,
щодо поновлення на посаді голови Теплицької районної ради 7 скликання
Романюка Василя Івановича (додається). Повідомила про те, що було
звернення депутатів до заступника голови районної ради щодо скликання
позачергової сесії та внесенням на її розгляд вищевказаного питання.
Відповідно заступником було видано розпорядження про скликання 41
позачергової сесії із зазначеного питання. Проте він же його і скасував.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Поставив на голосування пропозицію: «Рекомендувати
голові районної ради внести на розгляд сесії районної ради проект рішення
«Про дострокове припинення повноважень заступника голови Теплицької
районної ради Скалія В.В.».
Голосували:
№
П.І.П.
Голосування
п/п
1. Савлук Олександр Анатолійович «за»
2 Бабій Василь Григорович
відсутній
3. Габінський Віктор Миколайович «за»
4. Кондратюк
Сергій відсутній
Володимирович
5. Панченко Микола Іванович
«за»
6. Панянчук
Володимир «за»
Анатолійович
7. Голота Павло Миколайович
відсутній
Всього:
«за» - 4; «проти»- 0;
«утримались»- 0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові районної ради внести на розгляд сесії
районної ради проект рішення «Про дострокове припинення повноважень
заступника голови Теплицької районної ради Скалія В.В.».
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