УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 39
Засідання постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності,
економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу
(надалі – Комісія)
31 липня 2019 року

смт Теплик вул. Незалежності, 25
10.00 год.

Присутні: Голова Комісії: Самойленко О.Л.
Члени Комісії: Покропивний А.П., Чех Г.І., Музика О.Г.
Відсутні: Олійник О.В.
Присутні запрошені:
1. Сокотнюк Т.С. – голова районної ради;
2. Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти райдержадміністрації;
3. Бойко В.І. – керівник апарату райдержадміністрації;
4. Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД»;
5. Тугай Л.С. – голова постійної комісії з питань охорони здоров’я,
материнства, дитинства, соціального захисту населення та роботи з
ветеранами;
6. Руденко
О.Ф.
–
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації.
(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 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
райдержадміністрації.
2. Про нагородження Почесною відзнакою - медаллю «Гордість
Тепличчини».
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.

3. Про затвердження переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад Теплицького району в новій редакції.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
4. Про ліквідацію комунального підприємства «Теплицьке районне
архітектурне бюро».
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
5. Про затвердження районної Програми «Майбутнє Тепличчини в
збереженні здоров'я громадян» на 2018-2020 роки в новій редакції.
Доповідає: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД».
6. Про надання дозволу на продовження терміну дії договорів оренди
майна.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
7. Розгляд листів.
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.

Голосування
«за»

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

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

Про затвердження районної Програми «Майбутнє
Тепличчини в збереженні здоров'я громадян» на 2018-2020 роки в новій
редакції.
Доповідав: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД».
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
«Майбутнє Тепличчини в збереженні здоров'я громадян» на 2018-2020 роки
в новій редакції».
СЛУХАЛИ:

Голосували:

№ п/
п

П.І.П.

Голосування

1.

Самойленко Ольга Леонтіївна

2.
3.
4.
5.

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

«за»

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

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

затвердження районної Програми «Майбутнє Тепличчини в збереженні
здоров'я громадян» на 2018-2020 роки в новій редакції».
СЛУХАЛИ: Лист головного лікаря КНП «Теплицький ЦПМД» щодо
додаткового виділення коштів в сумі 280 тис.грн. з районного бюджету
на виплату матеріальної допомоги та стимулюючих виплат у вигляді
премій для працівників ФАПів та ФП.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Виступили:
- Руденко О.Ф., яка повідомила про те, що була на колегії Вінницької
ОДА, де на питання функціонування в структурі КНП посад
фельдшерів та їх оплати праці було вказано на те, що посада
фельдшера має буди включена до команди з надання первинної
медичної допомоги;
- Тугай Л.С підтримала вищевказану позицію;
- Самойленко О.Л. запитала, чи зможуть сімейний лікар і медсестра
надавати якісні медичні послуги в селі без участі фельдшера?
- Шевченко В.П. відповів, що участь фельдшера обов’язкова;
- Сокотнюк Т.С. вказала на те, що КНП із НСЗУ надходять кошти на
надання якісних медичних послуг. В обов’язок головного лікаря
входить формування ефективної та економічно доцільної структури,
щоб максимілізувати використання ресурсів та уникнути неефективних
витрат при умові дотримання головної вимоги – надання медичної
допомоги в повному обсязі.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Рекомендувати
голові районної ради звернутись до райдержадміністрації із клопотанням
щодо необхідності виділення коштів по даному листу (лист додається)».
Голосували:

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

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

Голосування
«за»

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

Рекомендувати горлові районної ради звернутись до
райдержадміністрації із клопотанням щодо необхідності виділення коштів по
листу головного лікаря КНП «Теплицький ЦПМД».
ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продовження терміну дії договорів
оренди майна.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити надання
дозволу відділу освіти райдержадміністрації договорів оренди нерухомого
майна, що знаходиться за адресою: вул. Незалежності,7, смт Теплик,
Теплицький район, Вінницька область, 23800, строком на 2 роки 11 місяців
(клопотання додається) та рекомендувати голові районної ради видати
відповідне розпорядження».
Голосували:

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

Голосування
«за»

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

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

ВИРІШИЛИ: Погодити надання дозволу відділу освіти райдержадміністрації

договорів оренди нерухомого майна, що знаходиться за адресою: вул.
Незалежності,7, смт Теплик, Теплицький район, Вінницька область, 23800,
строком на 2 роки 11 місяців та рекомендувати голові районної ради видати
відповідне розпорядження.
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
райдержадміністрації, яка повідомила про те, що даний проект рішення
розглядався Комісією раніше, проте його доповнено 3-ма пунктами щодо
виділення коштів з метою співфінансування проектів-переможців 16
обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад, а саме:
«1.2. На виконання районної програми Розвитку територіальних громад
Теплицького району на 2018-2019 роки та з метою співфінансування з
районного бюджету проектів-переможців 16-го обласного Конкурсу проектів
розвитку територіальних громад виділити кошти в сумі 400 000 грн.,
збільшивши видатки спеціального фонду районного бюджету, а саме по
проектах:
- «Капітальний ремонт системи опалення Бджільнянської ЗОШ І-ІІ ступенів
с.Бджільна Теплицького району Вінницької області» на суму 50 000 грн.;

- «Влаштування та відновлення спортивно-ігрового майданчика у
Великомочульській ЗОШ І-ІІІ ступенів Теплицького району» на суму 50 000
грн.;
- «Капітальний ремонт фасадів опорного закладу "Соболівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Теплицької районної ради Вінницької
області" із застосуванням новітніх технологій енерго- та ресурсозбереження»
на суму 300 000 грн.
(головний розпорядник – відділ освіти районної державної адміністрації)».
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» із зазначеними вище пропозиціями».
Голосували:

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

Голосування
«за»

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

«за»
відсутній
«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» із
зазначеними вище пропозиціями.
СЛУХАЛИ: Про нагородження
«Гордість Тепличчини».

Почесною

відзнакою

-

медаллю

Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка повідомила про те,
що до виконавчого апарату районної ради надійшли пропозиції щодо
наступних кандидатур: Сколотяний В.А., Даценко В.П., Юхимчук Л.М.,
Приймасюк Т.Є., народний вокальний аматорський ансамбль «Любисток».
Виступили:
- Самойленко О.Л., яка внесла пропозицію внести даний проект рішення на
сесію, де розглянути і кандидатури, а також доповнити кандидатурами від
усіх галузей.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Внести на розгляд
сесії районної ради проект рішення «Про нагородження Почесною відзнакою
- медаллю «Гордість Тепличчини».
Голосували:

№ п/
П.І.П.
п
1. Самойленко Ольга Леонтіївна

Голосування
«за»

2.
3.
4.
5.

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

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

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

нагородження Почесною відзнакою - медаллю «Гордість Тепличчини».
СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад Теплицького району в новій редакції.
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 переліку об’єктів
спільної власності територіальних громад Теплицького району в новій
редакції».
Голосували:

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

Голосування
«за»

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

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

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

затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних громад
Теплицького району в новій редакції».
СЛУХАЛИ: Про ліквідацію комунального підприємства «Теплицьке
районне архітектурне бюро».
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 ліквідацію комунального
підприємства «Теплицьке районне архітектурне бюро».
Голосували:

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

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

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

Всього:

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

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

ліквідацію комунального підприємства «Теплицьке районне архітектурне
бюро».
СЛУХАЛИ: Розгляд листів.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка вказала на те, що до
виконавчого апарату районної ради надійшли листи від:
- відділу культури та туризму щодо виділення додаткових коштів на
виплату заробітної плати бібліотечним працівникам району у розмірі 410100,00
грн. (копія листа додається).
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Рекомендувати
голові районної ради звернутись до райдержадміністрації із клопотанням
щодо необхідності виділення коштів по даному листу».
Голосували:

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

Голосування
«за»

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

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

Рекомендувати голові районної ради звернутись до
райдержадміністрації із клопотанням щодо необхідності виділення коштів по
листу начальника відділу культури та туризму на виплату заробітної плати
бібліотечним працівникам району у розмірі 410100,00 грн.
ВИРІШИЛИ:

Виступили:
- Покропивний А.П., який вніс пропозицію вивчити питання даного
фінансування та обговорити його за участю голів Теплицької та Соболівської
ОТГ, а також рекомендувати голові районної ради створити комісію по
вирішенню питання передачі бюджетних установ та їх майна до Теплицької
та Соболівської ОТГ з обов’язковим включенням до її складу представників
від даних громад.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Рекомендувати
голові районної ради створити комісію по вирішенню питання передачі
бюджетних установ та їх майна до Теплицької та Соболівської ОТГ з
обов’язковим включенням до її складу представників від даних громад».
Голосували:

№ п/
П.І.П.
п
1. Самойленко Ольга Леонтіївна
2.

Музика Олег Григорович

Голосування
«за»
«за»

3.
4.
5.

Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові районної ради створити комісію по

вирішенню питання передачі бюджетних установ та їх майна до Теплицької
та Соболівської ОТГ з обов’язковим включенням до її складу представників
від даних громад.
Виступили:
- Самойленко О.Л., яка запитала про розроблення програми поліпшення
транспортного забезпечення, так як на даний час припинено автобусне
сполучення по маршруту Теплик – Завадівка, що викликало велику
стурбованість у громадян сіл, які користуються послугами даного рейсу;
- Тугай Л.С., яка внесла пропозицію, щоб на сесії районної ради комісія,
яка створена головою райдержадміністрації щодо автобусних маршрутів, які
не виходять за межі району, надала звіт по питанню відсутності автобусного
сполучення по маршруту Теплик – Завадівка;
- Панченко М.І., який звернувся до присутніх щодо наявної проблеми в
районі у зв’язку з відсутністю у Теплицькій райдержадміністрації посадової
особи, яка б мала право першого підпису фінансових документів – невчасно
виплачена заробітна плата працівникам апарату райдержадміністрації та
медичним працівникам. Також стоїть вирішення питання щодо розподілу
коштів районного бюджету, так як головним розпорядником коштів згідно
Бюджетного Кодексу визначено місцеву райдержадміністрацію. Вніс
пропозицію підготувати депутатське звернення до голови Вінницької ОДА
щодо вирішення цієї проблеми і надання права першого підпису на
розрахункових, платіжних та фінансових документах керівнику апарату
райдержадміністрації Бойку Вадиму Івановичу на період до призначення
посадової особи, яка б мала право здійснювати ці повноваження у
відповідності до чинного законодавства.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Підготувати
вищезазначене звернення та рекомендувати голові районної ради направити
голові Вінницької ОДА».
Голосували:

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

Голосування
«за»

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

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

ВИРІШИЛИ: Підготувати вищезазначене звернення та рекомендувати голові

районної ради направити голові Вінницької ОДА.

Виступила: Сокотнюк Т.С., яка зачитала лист Теплицького відділення поліції
щодо збільшення виділення фінансування на закупівлю та встановлення
засобів відео фіксації з можливістю розпізнавання державних номерних
знаків транспортних засобів та їх інтеграції з інформаційним порталом НПУ.
ГОЛОВУЮЧА: Внесла пропозицію рекомендувати голові районної ради
вирішити дане питання із райдержадміністрацією.
Голова Комісії

О. Самойленко

Секретар Комісії

Г. Чех

