УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Протокол №49
сорок дев’ятої позачергової сесії районної ради 7
скликання
(надалі – сесія Ради)
Голова ради:
Секретар сесії:

-

Сокотнюк Т.С.
Габінський В.М.

Пленарне
засідання сорок дев’ятої позачергової сесії районної ради 7 скликання
(далі – Засідання).
25 червня 2019 року

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

Всього депутатів ради
Присутніх депутатів

-

34
19

Голова сесії
Секретар сесії

-

Сокотнюк Т.С.
Габінський В.М.

(Головуюча на засіданні – Сокотнюк Т.С. - голова Теплицької районної ради
Вінницької області 7 скликання /далі –голова Ради.)
Головуюча: На сесію Ради запрошувались: депутати Вінницької обласної Ради,
голова райдержадміністрації, перший заступник голови, начальники управлінь,
відділів райдержадміністрації, сільські, селищний голови, представники:
Бершадської місцевої прокуратури, Теплицького відділення поліції Головного
управління Національної поліції у Вінницькій області.
Головуюча: В роботі сесії приймають участь голова Теплицької РДА,
начальники управлінь та відділів Теплицької РДА, яких було запрошено на
сесію Ради.
Головуюча: Із загального складу депутатського корпусу Теплицької районної
ради сьомого скликання (далі – Рада), який складається із 34 депутатів, свою
присутність на сесії Ради власноручним підписом, як визначено приписами ч.1
ст.20 Регламенту, підтвердили 19 депутатів.
Відсутні 15 депутатів з невідомих причин.
(Список додається).

Головуюча: Зазначені обставини забезпечують вимоги ч.12 ст.46 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Закон), щодо наявності
повноважності сесії, а тому сесія Ради може розпочати свою роботу.
Головуюча: Оголосила сесію Ради відкритою. На виконання вимог приписів
ч.3 ст.8 Регламенту запропонувала виконати Державний Гімн України.
(Звучав Державний Гімн України).
Головуюча: Нагадала депутатам вимоги ч.3 ст.20 Регламенту 7 скликання, за
якою, у разі запізнення на сесію Ради, депутат зобов’язаний зареєструватися у
секретаря сесії шляхом зазначення особистого підпису та часу реєстрації.
Головуюча: Проінформувала депутатів районної ради по питанню
врегулювання конфлікту інтересів, а саме: «З метою запобігання корупції,
врегулювання конфлікту інтересів при розгляді питань, а саме дотримання
вимог частини 1 статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», голова районної ради, заступник голови районної ради, депутат
районної ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень
районною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час
засідання ради, на якому розглядається відповідне питання».
Головуюча: Довела до відома депутатів, що «рішення ради приймаються
відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених Законом, в
яких рішення приймаються таємним голосуванням».
Головуюча: Повідомила про те, що для ведення протоколу сесії необхідно
обрати секретаря. Внесла пропозицію: «Обрати секретарем 49 позачергової
сесії депутата Габінського В.М.».
Головуюча: Інші пропозиції будуть ? Немає.
Головуюча: Керуючись приписами ч.4 ст.16 Регламенту, поставила на
голосування пропозицію: «Обрати секретарем 49 позачергової сесії депутата
Ради Габінського Віктора Миколайовича».
Виступив: Габінський В.М. – депутат районної ради, який повідомив про
наявний конфлікт інтересів при голосуванні за питання обрання секретаря 49-ї
позачергової сесії районної ради.
Голосували:
«за»
- 18;
«проти»
- 0;
«утримались» - 1.
(Рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Наголосила депутатам на окремі норми Закону та Регламенту, які
використовуються Радою, а саме:
- ч.2 ст.59 Закону, за якою Рада приймає рішення більшістю депутатів від
загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом;
- положення п.9 ст.38 Регламенту, за якими: «При відсутності пропозицій,
зауважень і правок головуючий може поставити на голосування проект рішення
в цілому без голосування за основу»;
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- приписи ч.1 ст.40 Регламенту, якими визначено, що процедурні рішення
Ради приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному
засіданні, але не менше однієї третини депутатів від її загального складу.
Головуюча: На виконання приписів ч.ч.2,5 ст.6 Регламенту оголосила склад
осіб запрошених на сесію районної ради.
(Список додається).
Головуюча: Повідомила, що відповідно розпорядження голови Теплицької
районної ради № 26 від 18.06.2019 року на розгляд 49 позачергової сесії
вносяться наступні питання:
1. Про обрання заступника голови Теплицької районної ради 7 скликання.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
2. 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.
3. Про внесення змін до Положення про постійні комісії Теплицької
районної ради 7 скликання.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
4. Про затвердження кількісного складу постійних комісій Теплицької
районної ради 7 скликання в новій редакції.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
5. Про зміну персонального складу постійних комісій Теплицької районної
ради 7 скликання.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
6. Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на
2019 рік в новій редакції.
Доповідає: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД».
7. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу
загальної середньої освіти комунальної форми власності Теплицького
району.
Доповідає:
Чечельницький
Б.О.
–
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації.
8. Про внесення змін до контракту з головним лікарем КЗ «Теплицький
РМЦ ПМСД» від 30 грудня 2011р.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
9. Про ліквідацію комунальної установи «Територіальне медичне
об’єднання» Теплицької районної ради.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
10. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого
самоврядування голові районної ради.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
11. Про затвердження розпоряджень голови районної ради та голови
райдержадміністрації.
Доповідають: Марцин Л.І. – голова райдержадміністрації;
Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
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12. 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.
13. Про надання дозволу на укладення договору тимчасового безоплатного
користування майном.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
14. Про надання права голові районної ради представляти інтереси
районної ради в судах.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Виступили: Сокотнюк Т.С., Тугай Л.С., які заявили про наявний конфлікт
інтересів при розгляді та голосуванні питання порядку денного 49 позачергової
сесії.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію «Прийняти порядок денний
сесії Ради за основу».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримались» - 0.
(Рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Чи є зауваження до порядку денного?
Головуюча: Постійні комісії з питань: бюджету, регламенту рекомендували
доповнити порядок денний питанням «Про внесення змін до рішення 42
позачергової сесії районної ради 7 скликання від 21 грудня 2018 року № 514
«Про районний бюджет на 2019 рік».
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Включити до порядку
денного 49 чергової сесії райради 7 скликання питання «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:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримались» - 0.
(Рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Виступили:
- Панянчук В.А., Тищенко М.В., Кошмелюк І.А., які звернулись із письмовим
депутатським зверненням щодо відсутності автобусного сполучення по
маршруту Теплик – Завадівка;
- Самойленко О.Л. – депутат Ради, яка внесла пропозицію виключити з порядку
денного наступні питання: «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», «Про зміну
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персонального складу постійних комісій Теплицької районної ради 7
скликання».
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Виключити з порядку
денного питання «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:
«за»
- 12;
«проти»
- 2;
«утримались» - 5.
(Рішення не прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Виключити з порядку
денного питання «Про зміну персонального складу постійних комісій
Теплицької районної ради 7 скликання».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримались» - 0.
(Рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Чи є ще зауваження до проекту порядку денного? Немає. Чи є
бажаючі виступити? Немає.
Головуюча: Керуючись положенням п.9 ст.38 Регламенту поставила на
голосування пропозицію: «Прийняти порядок денний сесії Ради в цілому», який
складається з наступних питань:
1. Про обрання заступника голови Теплицької районної ради 7 скликання.
2. 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.
3. Про внесення змін до Положення про постійні комісії Теплицької районної
ради 7 скликання.
4. Про затвердження кількісного складу постійних комісій Теплицької районної
ради 7 скликання в новій редакції.
5. Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік
в новій редакції.
6. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу
загальної середньої освіти комунальної форми власності Теплицького району.
7. Про внесення змін до контракту з головним лікарем КЗ «Теплицький РМЦ
ПМСД» від 30 грудня 2011р.
8. Про ліквідацію комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання»
Теплицької районної ради.
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9. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого
самоврядування голові районної ради.
10. Про затвердження розпоряджень голови районної ради та голови
райдержадміністрації.
11. Про звернення до Теплицької селищної ради щодо передачі об’єктів
спільної власності територіальних громад Теплицького району у комунальну
власність територіальної громади смт Теплик.
12. Про надання дозволу на укладення договору тимчасового безоплатного
користування майном.
13. Про надання права голові районної ради представляти інтереси районної
ради в судах.
Голосували:

«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримались»
- 0.
(Рішення прийнято).
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Перед розглядом питань порядку денного нагадала депутатам
щодо врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті рішень, а саме:
Голова, заступник голови, депутат районної ради беруть участь у розгляді,
підготовці та прийнятті рішень районної ради за умови самостійного
публічного оголошення про конфлікт інтересів під час пленарного засідання
районної ради, на якому розглядається відповідне питання.
Для самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів
зазначеним особам надається слово з місця без запису на виступ.
Головуюча: Запропонувала перейти до реалізації порядку денного.
1.Слухали: «Про надання права голові районної ради представляти
інтереси районної ради в судах».
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова Ради.
Головуюча: Чи є запитання? Чи є бажаючі виступити? Чи є пропозиції,
зауваження, правки щодо проекту рішення? – Немає.
Виступили: Сокотнюк Т.С., Тугай Л.С., які заявили про наявний конфлікт
інтересів при розгляді та голосуванні питання порядку денного 49 позачергової
сесії.
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, поставила на
голосування прийняття в цілому, як рішення, проект рішення «Про надання
права голові районної ради представляти інтереси районної ради в судах».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 544 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)
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2.Слухали: «Про обрання заступника голови Теплицької районної ради 7
скликання».
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова Ради, яка повідомила про те, що
відповідно пп.3 п.6 ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» (далі – Закон), голова районної ради представляє раді кандидатуру для
обрання на посаду заступника голови районної ради. За приписами ст.56 Закону
заступник голови районної ради обирається відповідною радою в межах строку
її повноважень із числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і
здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового
скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
Представила
кандидатуру
депутата
Барановського
Віталія
Володимировича для обрання на посаду заступника голови районної ради.
Виступили:
- Барановський Віталій Володимирович - кандидат на посаду заступника
голови районної ради.
Головуюча: Чи є запитання до Барановського В.В.? - Немає.
Виступили:
- Токарчук В.М., який повідомив про те, що для проведення таємного
голосування відсутній кворум в Лічильній комісії, та вніс пропозицію
прийняти рішення «Про затвердження складу Лічильної комісії в новій
редакції».
- Барановський В.В., який заявив про наявний конфлікт інтересів при
розгляді та голосуванні даного питання.
Головуюча: Керуючись приписами ч.1 ст.43 Регламенту, поставила на
голосування рішення про одноразове відхилення від процедур (ad hoc),
передбачених Регламентом, при включенні до порядку денного 49-ї
позачергової сесії районної ради 7 скликання питання «Про затвердження
складу Лічильної комісії в новій редакції».
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Включити до порядку
денного 49-ї позачергової сесії районної ради 7 скликання питання «Про
затвердження складу Лічильної комісії в новій редакції».
Виступив: Барановський В.В., який заявив про наявний конфлікт інтересів при
розгляді та голосуванні даного питання.
Голосували:
«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Слухали: «Про затвердження складу Лічильної комісії в новій редакції».
Виступили:
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- Тугай Л.С., яка внесла пропозицію: «Вивести зі складу Лічильної комісії
Барановського В.В. - представника від районної організації «Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина» та ввести Панченка М.І. - представника від районної
організації «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;
- Самойленко О.Л., яка внесла пропозицію: «Вивести зі складу Лічильної
комісії Пигулю В.М. - представника від районної організації партії
«Опозиційний блок» та ввести Хлівнюка В.П. - представника від районної
організації партії «Опозиційний блок»;
- Барановський В.В., Хлівнюк В.П., Панченко М.І., які заявили про наявний
конфлікт інтересів при розгляді та голосуванні даного питання.
Головуюча: Керуючись приписами ч.1 ст.43, ч.9 ст.38 Регламенту, поставила
на голосування прийняття в цілому як рішення проект рішення «Про
затвердження складу Лічильної комісії в новій редакції» із наступним складом
Лічильної комісії:
№ п/п
1.

Прізвище, ім’я, по батькові
Бабій Василь Григорович

2.

Кондратюк
Сергій Володимирович

3.

Бомко Ігор Андрійович

4.

Панченко Микола Іванович

5.

Кошмелюк Іван Андрійович

6.

Токарчук
Володимир Мефодійович

7.

Савлук
Олександр Анатолійович

8.

Лайко Віта Іванівна

9.

Хлівнюк Валерій Петрович

Голосували:

Партійна належність
представник від районної організації
партії
«Блок
Петра
Порошенка
«Солідарність»;
представник від районної організації
партії
«Блок
Петра
Порошенка
«Солідарність»;
представник від районної організації
партії
«Блок
Петра
Порошенка
«Солідарність»;
представник від районної організації
«Всеукраїнське
об’єднання
«Батьківщина»;
представник від районної організації
«Всеукраїнське
об’єднання
«Батьківщина»;
представник від районної політичної
партії «Громадський рух «Народний
контроль»;
представник від районної організації
Партії промисловців і підприємців
України;
представник від районної організації
Радикальної партії Олега Ляшка;
представник від районної організації
партії «Опозиційний блок».

«за»
- 19;
«проти»
- 0;
«утримався» - 0.
(рішення № 545 прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: До виборчого бюлетеня для таємного голосування по виборах
заступника голови Теплицької районної ради 7 скликання заноситься
кандидатура Барановського Віталія Володимировича.
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Головуюча: Є пропозиція Лічильній комісії провести організаційне засідання,
підготувати текст виборчого бюлетеня для голосування та подати його на
затвердження Ради.
Головуюча: Оголосила перерву на 15 хвилин для проведення засідання
Лічильної комісії.
(Після перерви).
Головуюча: Надала слово для виступу заступнику голови Лічильної комісії
Токарчуку В.М.
Виступили: Токарчук В.М. – заступник голови Лічильної комісії. Оприлюднив
протокол №1 Лічильної комісії (додається). Ознайомив з визначеним на
підставі приписів ч.3 ст.32 Регламенту порядком проведення голосування, а
також ознайомив із формою пропонованого Лічильною комісією для
затвердження Радою бюлетеня по виборах заступника голови Теплицької
районної ради 7 скликання.
Головуюча: Які будуть запитання до заступника голови Лічильної комісії?
Немає. Зміни, доповнення до запропонованої форми бюлетеня по виборах
заступника голови районної ради? Немає. Інші зауваження? Немає.
Головуюча: Відповідно до ч.1 ст.32 Регламенту 7 скликання районна рада
затверджує форму бюлетеня для таємного голосування.
Головуюча: Керуючись положенням п.9 ст.38 Регламенту поставила на
голосування та запропонувала Раді прийняти рішення, яким затвердити
запропоновану та оприлюднену заступником голови Лічильної комісії форму
бюлетеня по виборах заступника голови Теплицької районної ради 7 скликання.
Виступив:
- Барановський В.В., який заявив про наявний конфлікт інтересів при розгляді
та голосуванні даного питання.
Голосували:
«за»
- 18;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.
( Рішення прийнято)
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Приступаємо до таємного голосування. Прошу всіх за визначеним
Лічильною комісією порядком взяти участь у таємному голосуванні з виборів
заступника голови Теплицької районної ради 7 скликання.
(Проходить голосування, Лічильна комісія проводить підрахунки голосів).
( Після підрахунку голосів).
Головуюча: Продовжила роботу сесії. Від Лічильної комісії слово надала
заступнику голови Лічильної комісії Токарчуку В.М.
Виступили: Токарчук В.М. – заступник голови Лічильної комісії, який
ознайомив присутніх з протоколом №2 Лічильної комісії по результатах
голосування (додається), а саме:
Загальна кількість депутатів районної ради
- 34;
Кількість виготовлених бюлетенів
- 34;
Кількість депутатів, які отримали бюлетені
- 19;
Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні - 19;
Кількість невикористаних бюлетенів
- 15;
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Кількість бюлетенів визнаних недійсними
- 0;
Кількість голосів поданих за кандидата:
- Барановського В.В.
– 19.
Головуюча: Внесла пропозицію: «Затвердити протокол Лічильної комісії №2
по виборах заступника голови Теплицької районної ради 7 скликання».
Виступив:
- Барановський В.В., який заявив про наявний конфлікт інтересів при розгляді
та голосуванні даного питання.
Голосували:
«за»
- 18;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.
( Рішення прийнято )
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Відповідно до приписів ч.2 ст.59 Закону та п.5 ст.33 Регламенту 7
скликання, за результатами, встановленими Лічильною комісією, які внесено до
протоколу №2, заступником голови Теплицької районної ради 7 скликання
обрано Барановського Віталія Володимировича.
Головуюча: Ознайомила з рішенням «Про обрання заступника голови
Теплицької районної ради 7 скликання» (Додаток: рішення № 546).
Головуюча: Надала слово заступнику голови районної ради 7 скликання
Барановському В.В. для складання присяги у відповідності ст.11 Закону
України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Виступив: Барановський Віталій Володимирович, який склав Присягу,
визначену Законом України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», та відповідно до ст.11, зазначеного закону, вступив на посаду
з моменту складання Присяги.
3. Слухали: «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».
Доповідав: Бойко В.І. – керівник апарату райдержадміністрації.
Головуюча: Чи є запитання до доповідача? Немає. Чи є бажаючі виступити в
обговоренні даного питання? Немає. Чи є пропозиції, зауваження, правки щодо
проекту рішення? Немає.
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, поставила на
голосування в цілому 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:
«за»
- 12 ;
«проти»
- 1;
«утримались»
- 5.
(Рішення не прийнято).
(результати поіменного голосування додаються)
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4. Слухали: «Про внесення змін до Положення про постійні комісії
Теплицької районної ради 7 скликання».
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Головуюча: Чи є запитання? Немає. Чи є бажаючі виступити в обговоренні
даного питання? Немає. Чи є пропозиції, зауваження, правки щодо проекту
рішення? Немає.
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, поставила на
голосування в цілому проект рішення «Про внесення змін до Положення про
постійні комісії Теплицької районної ради 7 скликання».
Голосували:

«за»

- 18;

«проти»
- 0;
«утримались»
- 0.
(Рішення №547 прийнято).
(результати поіменного голосування додаються)

5. Слухали: «Про затвердження кількісного складу постійних комісій
Теплицької районної ради 7 скликання в новій редакції»
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Головуюча: Чи є запитання? Немає. Чи є бажаючі виступити в обговоренні
даного питання? Немає. Чи є пропозиції, зауваження, правки щодо проекту
рішення? Немає.
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, поставила на
голосування в цілому проект рішення «Про затвердження кількісного складу
постійних комісій Теплицької районної ради 7 скликання в новій редакції».
Голосували:

«за»

- 18;

«проти»
- 0;
«утримались»
- 0.
(Рішення №548 прийнято).
(результати поіменного голосування додаються)

6. Слухали: «Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький
ЦПМД» на 2019 рік в новій редакції».
Доповідав: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД».
Виступили:
- Самойленко О.Л., яка запитала, на яку суму зменшився фінансовий план
закладу та на підставі якого законодавчого акту?
- Шевченко В.П. відповів: «Сума фінансування із НСЗУ зменшилась на
750 тис. грн. в зв’язку з тим, що з 01.04.2019 року не фінансуються
«червоні списки» - списки громадян, які не підписали декларації із
сімейними лікарями»;
- Тугай Л.С., Миколаєнко С.В. поцікавились щодо кількості підписаних
декларацій після засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я та
щодо змін по фельдшерах у фінансовому плані;
- Шевченко В.П. повідомив, що за даний відрізок часу підписано 797
декларацій.
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Головуюча: Чи є запитання до доповідача? Немає. Чи є бажаючі виступити?
Немає. Чи є пропозиції, зауваження, правки щодо проекту рішення? Немає.
Головуюча: повідомила, що постійні комісії з питань: медицини, регламенту та
бюджетна внесли 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».
Головуюча: Поставила на голосування 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».
Голосували:
«за»
- 5;
«проти»
- 1;
«утримались»
- 12.
(Рішення не прийнято).
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, поставила на
голосування в цілому проект рішення «Про затвердження фінансового плану
КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік в новій редакції».
Голосували:
«за»
- 12 ;
«проти»
- 1;
«утримались»
- 5.
(Рішення не прийнято).
(результати поіменного голосування додаються)

7. Слухали: «Про затвердження Положення про конкурс на посаду
керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми
власності Теплицького району».
Доповідав:
Чечельницький
Б.О.
–
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації.
Головуюча: Чи є запитання до доповідача? Немає. Чи є бажаючі виступити?
Немає. Чи є пропозиції, зауваження, правки щодо проекту рішення? Немає.
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, поставила на
голосування в цілому проект рішення «Про затвердження Положення про
конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної
форми власності Теплицького району».
Голосували:
«за»
- 18 ;
«проти»
- 0;
«утримались»
- 0.
(Рішення № 549 прийнято).
(результати поіменного голосування додаються)

8. Слухали: Про ліквідацію комунальної установи «Територіальне медичне
об’єднання» Теплицької районної ради».
Доповідав: Красиленко І.Ф. – головний лікар КНП «Теплицька ЦРЛ».
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Головуюча: Чи є запитання до доповідача? Немає. Чи є бажаючі виступити?
Немає. Чи є пропозиції, зауваження, правки щодо проекту рішення? Немає.
Головуюча: Керуючись приписами ч.9 ст.38 Регламенту, поставила на
голосування в цілому проект рішення «Про ліквідацію комунальної установи
«Територіальне медичне об’єднання» Теплицької районної ради».
Голосували:
«за»
- 18 ;
«проти»
- 0;
«утримались»
- 0.
(Рішення № 550 прийнято).
(результати поіменного голосування додаються)

Головуюча: Оголосила 49 позачергову сесію Ради закритою та на виконання
вимог приписів ч.3 ст.8 Регламенту запропонувала виконати Державний Гімн
України.
(Звучав Державний Гімн України).
Голова районної ради

Т. Сокотнюк

Секретар сесії

В. Габінський
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