УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
першого пленарного засідання другої позачергової сесії
VІІ скликання
10 грудня 2015 року
смт Дворічна

Районна рада, велика зала адмінбудинку , 10-00

Всього обрано депутатів
районної ради

26

Взяло участь в роботі сесії

20

(Списки додаються)
Сесію відкриває голова Дворічанської районної ради Турбаба Г.Г.
Шановні депутати!
На пленарне засідання другої сесії районної ради сьомого скликання
прибуло 20 депутатів із 26 обраних.
Кворум, необхідний для проведення сесії районної ради є. Друга сесія
Дворічанської районної ради сьомого скликання оголошується відкритою.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).
На сесію запрошені селищний та сільські голови, керівники районних
організацій та установ.
(Списки додаються).
Депутат Пилипенко В.П. пропонує секретарем сесії обрати депутата
Бєлуху Людмилу Анатоліївну.
Пропозицію підтримано.

Головуючий Турбаба Г.Г.
Відповідно до статті 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», Регламенту Дворічанської районної ради довожу до відома депутатів,
що згідно відповідних рішень в районній раді утворено депутатські фракції
«Центр» в кількості 10 депутатів, керівник депутат Пилипенко В.П.,
«Солідарність» в кількості 8 депутатів, голова депутат Приходько В.А.,
політичної партії «Всеукраїнське об»єднання «Батьківщина» в кількості 4
депутатів, голова Скрипніков С.В.
С Л У Х А Л И: Про затвердження порядку денного першого пленарного
засідання ІІ позачергової сесії районної ради VІІ
скликання
-----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Шановні депутати!
Сесію скликано згідно клопотання фінансового управління районної
державної адміністрації для вирішення бюджетних питань, що є
невідкладними, та для продовження вирішення організаційних питань нового
скликання. Проект рішення вам розданий. Які будуть пропозиції? Хто за те,
щоб затвердити запропонований у проекті рішення порядок денний для
розгляду, прошу голосувати.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.

С Л У Х А Л И: Про Регламент Дворічанської районної ради VІІ
скликання
------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Проект Регламенту, розробленого фахівцями Асоціації органів
місцевого самоврядування Харківської області, був розданий депутатам на
першій сесії. Зауважень, пропозицій, змін не надійшло. Пропонується
затвердити проект рішення, що розданий депутатам.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.

С Л У Х А Л И : Про Положення про постійні комісії Дворічанської
районної ради VІІ скликання
------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Пропонується затвердити Положення про постійні комісії, розроблене
згідно чинного законодавства.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.
С Л У Х А Л И : Про утворення президії Дворічанської районної ради VІІ
скликання та затвердження Положення про президію
Дворічанської районної ради VІІ скликання
------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Пропонується утворити Президію районної ради як дорадчий орган та
затвердити персональний склад з голів постійних комісій та керівників
фракцій, затвердити положення відповідно до Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні». У проекті складу президії є керівники двох
фракцій, які заявили про утворення заздалегідь. Сьогодні інформовано про
утворення фракції «Батьківщина», пропонується добавити керівника фракції
Скрипнікова С.В. до складу президії
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік,
затвердженого рішенням районної ради від 20 січня 2015
року № 514-VІ ( із змінами)
------------------------------------------------------------------------Доповідає:Татаренко В.М. – начальник фінансового
управління районної державної адміністрації
Районному бюджету надано субвенцію з державного бюджету на
надання пільг та житлових субсидій населенню, освітню та медичну
субвенцію, стабілізаційну дотацію на підвищення заробітної плати та
проплату за енергоносії, яку пропонується розподілити за цільовим
призначенням. Також пропонується за рахунок зменшення резервного фонду
та переданих місцевими радами коштів збільшити видатки на освіту, на
реалізацію загально районних програм. За пропозиціями головних
розпорядників коштів для приведення кошторисів у відповідність з

фактичними видатками погоджено внесення змін до кошторисів бюджетних
установ. Всі пропозиції підтримано на засіданні постійної комісії з питань
бюджету, со3ціально-економічного розвитку.
(Пояснювальна записка додається).
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.
СЛУХАЛИ:

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва, розташованої за межами населених пунктів
Тавільжанської
сільської
ради
на
території
Дворічанського району Харківської області (24,9775 га)
------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради

Надано документацію з позитивним висновком Головного управління
Держгеокадастру
у Харківській області, яка погоджена постійною
профільною комісією. Пропонується рішення прийняти.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.
С Л У Х А Л И: Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
сільськогосподарського
призначення
державної
власності для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої за межами населених пунктів
Тавільжанської
сільської
ради
на
території
Дворічанського району Харківської області ( 26,3593 га)
------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Надано документацію з позитивним висновком Головного управління
Держгеокадастру
у Харківській області, яка погоджена постійною
профільною комісією. Пропонується рішення прийняти.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.

СЛУХАЛИ:

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва, розташованої за межами населених пунктів
Тавільжанської
сільської
ради
на
території
Дворічанського району Харківської області (38,9935 га)
------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради

Надано документацію з позитивним висновком Головного управління
Держгеокадастру
у Харківській області, яка погоджена постійною
профільною комісією. Пропонується рішення прийняти.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.
Турбаба Г.Г.
Порядок денний засідання вичерпано.
З огляду на те, що 17 грудня відбудеться позачергова друга сесія
обласної ради, де будуть розглянуті питання внесення змін до обласного
бюджету та затвердження обласного бюджету на 2016 рік, можливе
додаткове виділення коштів, пропонується сесію не закривати, і провести
друге пленарне засідання після обласної сесії та прийняття державного
бюджету.
Пропозицію підтримано.
Голосували: за – одноголосно.
Перше пленарне засідання другої позачергової сесії районної ради
сьомого скликання оголошується закритим.
Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району.

Голова
Дворічанської районної ради

Г.Турбаба

ПРОТОКОЛ
другого пленарного засідання другої позачергової сесії
VІІ скликання
24 грудня 2015 року
смт Дворічна

Районна рада, велика зала адмінбудинку , 10-00

Всього обрано депутатів
районної ради

26

Взяло участь в роботі сесії

21

(Списки додаються)
Сесію відкриває голова Дворічанської районної ради Турбаба Г.Г.
Шановні депутати!
На друге пленарне засідання другої сесії районної ради сьомого
скликання прибуло 21 депутатів із 26 обраних.
Кворум, необхідний для проведення сесії районної ради є. Друге
пленарне засідання другої сесії Дворічанської районної ради сьомого
скликання оголошується відкритим.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).
На сесію запрошені селищний та сільські голови, керівники районних
організацій та установ.
(Списки додаються).
Депутат Бєлуха Л.А., обрана секретарем сесії, запрошується до президії
для виконання своїх обов»язків.
С Л У Х А Л И: Про затвердження порядку денного другого пленарного
засідання ІІ позачергової сесії районної ради VІІ
скликання
-----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Шановні депутати!
Засідання скликано для вирішення бюджетних питань, як і
передбачалося. Питання порядку денного розглянуті профільними комісіями.

Проект рішення вам розданий. Вчора перед засіданням постійної комісії
депутат Скрипніков С.В. приніс листа з проханням включити до порядку
денного питання про звернення до вищих органів влади з бюджетних та
податкових змін, комісія пропонує його розглянути.
Депутат Скрипніков С.В. пропонує спочатку розглянути питання про
структуру виконавчого апарату районної ради, а потім про районний
бюджет на 2016 рік.
Головуючий ставить питання на голосування, «за» голосують 7
депутатів. Пропозицію не підтримано.
Депутати одноголосно підтримують пропозицію про прийняття
проекту рішення про порядок денний за основу.
Депутати одноголосно підтримують пропозицію про внесення
доповнення до порядку денного, включивши для розгляду запропоноване
депутатом Скрипніковим С.В. питання.
Депутати одноголосно підтримують пропозицію про затвердження
порядку денного пленарного засідання в цілому з доповненням.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.

С Л У Х А Л И: Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік,
затвердженого рішенням районної ради від 20 січня 2015
року № 514-VІ ( із змінами)
------------------------------------------------------------------------Доповідає: Татаренко В.М. – начальник фінансового
управління районної державної адміністрації
Районному бюджету надано додаткову медичну та освітню субвенцію,
за рахунок якої закриваємо захищені статті видатків по цих галузях, отже, не
маємо боргів по зарплаті та по енергоносіях. На засіданні комісії зміни
погоджені.
( Пояснювальна записка додається).
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.

С Л У ХА Л И: Про виконання Програми соціального захисту населення
Дворічанського району, що фінансується за рахунок
коштів районного бюджету, на 2014-2015 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 20 грудня 2013
року № 410-VІ( із змінами)
------------------------------------------------------------------------Доповідає: Скоропльот Н.І. – начальник управління
соціального захисту населення районної державної
адміністрації
Основні заходи програми виконані, кошти використовувались за
цільовим призначенням, робота проводилась спільно з управлінням та
відділами райдержадміністраціями.
(Інформація додається).
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.
С Л У ХА Л И: Про затвердження Програми соціального захисту
населення Дворічанського району, що фінансується за
рахунок районного бюджету, на 2016-2017 роки
------------------------------------------------------------------------Доповідає: Скоропльот Н.І. – начальник управління
соціального захисту населення районної державної
адміністрації
Просимо затвердити програму соціального захисту населення на
наступні два роки, із заходами щодо підтримки статутної діяльності
ветеранської та афганської організацій, надання допомоги малозабезпеченим
верствам населення, проведення заходів до державних свят та річниць,
взявши до уваги відзначення 30річчя Чорнобильської катастрофи.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.
С Л У Х А Л И: Про виконання Програми розвитку місцевого
самоврядування в Дворічанському районі на 20112015 роки, затвердженої рішенням районної ради
від 29 грудня 2010 року №36-VI
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
З 1997 року, після прийняття нового Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні» місцеві ради району, та й області, працюють в
рамках програм розвитку місцевого самоврядування, заходами яких

передбачається і проводиться навчання посадовців, наради та семінари, з
роздатковим методичним матеріалом з запрошенням фахівців різних рівнів.
Згідно програми проводимо конкурс на кращу місцеву раду, підсумки та
нагородження переможців якого підводяться на заходах з нагоди Дня
місцевого самоврядування, так як і підсумки конкурсу на кращого
працівника ради. Обласний конкурс на кращу раду проводився з 2003 року по
2009 рік. Наші ради брали участь, Дворічанська селищна ( двічі) та Жовтнева
сільська ради були серед переможців у своїх категоріях. Зараз проводиться
обласний конкурс кращий працівник місцевого самоврядування, ми також
проводимо свій районний, і беремо участь в обласному, де секретар
Колодязненської сільської ради Тригубенко О.Л. та голова районної ради
Турбаба Г.Г. були лауреатами. Кожного року є переможці у обласному
конкурсу міні-проектів «Разом у майбутнє», завдяки якому здійснюються
конкретні справи у громадах. Щороку до 1 травня кращі трудівники району
заносяться на районну Дошку пошани, фотографування проводиться за
рахунок коштів районної програми. Відзначення Дня громади та Дня
місцевого самоврядування також проводяться в рамках програми, і за її
кошти, як і спартакіада, чемпіонат з футзалу на кубок районної ради, який
став традиційним. Також ми сплачуємо членські внески до Всеукраїнської
Асоціації районних та обласних рад та до Асоціації місцевого
самоврядування Харківської області, членами якої є районна та всі сільські
ради, і ми беремо участь у спільних обласних заходах, навчаннях, виїзних
семінарах, отримуємо консультації. Із заходів не
виконано та не
профінансовано виплати за проїзд депутатів, про що клопоталися депутати
районної ради минулого скликання, внесено доповнення до програми, але
здійснити його не вдалося через відсутність документів від депутатів. І
цього року, на жаль, не проведено районний конкурс на кращого працівника,
через виборчу кампанію. Взагалі, програму виконано, вона потрібна, дієва.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.
С Л У Х А Л И: Про затвердження Програми розвитку місцевого
самоврядування в Дворічанському районі на 20162020 роки
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Прошу затвердити
аналогічну діючій у попередньому скликанні
Програму розвитку місцевого самоврядування на сьоме скликання із
заходами, які вже традиційно проводяться в рамках цієї Програми.

Депутат Остапенко О.М.
За якими критеріями визначаються переможці конкурсів, заносяться на
Дошку пошани.
Турбаба Г.Г.
Все визначається згідно затверджених радою положень.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за-20;
проти- 1;
утрималися-немає
С Л У Х А Л И: Про виконання Програми забезпечення правової
допомоги населенню Дворічанського району на 2014-2018
роки, затвердженої рішенням районної ради від 20
грудня 2013 року №404-VI
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Бабика В.С. – юрист Центру правової інформації і
консультацій
Робота проводиться згідно затвердженої районною радою Програми,
спільно з сільськими радами, Фондом сільських громад Дворічанщини.
Працюємо з громадянами, які звертаються до Центру, а також під час виїзних
прийомів, що проводяться на територіях сільських рад. Особливу увагу
звертаємо на пенсіонерів, малозабезпечених громадян. Звертаються з
питаннями
соціального захисту, земельними, взаємовідносинами між
сусідами, вирішення конфліктів. Публікуються інформації на сторінках
районної газети з новин законодавства, порядку вирішення різних питань,
також виступаємо по місцевому радіо. Беремо участь у різних семінарах і
тренінгах з метою накопичення та впровадження досвіду роботи.. Зараз
актуальною є проблема надання вторинної правової допомоги. З цього
питання підписано меморандум про співпрацю з юристами Куп»янського
району, з якими проведені семінари для голів та секретарів сільських рад.
Намагаємося принести користь людям. Працюємо над написанням проектів,
отримання грантів, Зараз отримали грант для продовження роботи. Вдячні
за організаційну та фінансову підтримку районній та сільським радам.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.

С Л У Х А Л И: Про районний бюджет на 2016 рік
------------------------------------------------------------------------Доповідає: Татаренко В.М. – начальник фінансового
управління районної державної адміністрації
Згідно чинного законодавства до 25 грудня ми маємо затвердити
бюджет на наступний рік. Обласною радою затверджено обласний бюджет.
Затверджуються місцеві бюджети на діючому бюджетному та податковому
законодавстві в обсягах поточного року, так як державний бюджет на
прийнято. Після його прийняття будемо вносити зміни. Всі основні
показники розраховано на рівні цього року, 13 млн грн. власних надходжень,
решта – субвенції та дотації. Видатки по галузях майже в цьогорічних
обсягах. Всі головні розпорядники коштів були на засіданні постійної комісії,
яка рекомендує затвердити запропонований бюджет.
Депутат Скрипніков С.В., приватний підприємець
Чи будуть додаткові кошти
Депутат Остапенко О.М., пенсіонер
За рахунок чого буде покриватись дефіцит бюджету
Черкасов С.П., головний лікар комунального закладу охорони здоров»я
«Дворічанська центральна районна лікарня»
Коштів на охорону здоров»я недостатньо.
Депутат Скрипніков С.В.
Тому я пропонував розглянути питання про штати районної ради та за
рахунок їх скорочення добавити кошти терцентру.
Депутат Найданова Л.М., директор територіального центру соціального
обслуговування ( надання соціальних послуг) районної державної
адміністрації
Ми працюємо з найбільш нужденною категорією людей, одиноких,
пенсіонерів, навантаження на працівників велике, кадрів не вистачає, бо
обмаль коштів.
Татаренко В.М.
В процесі виконання бюджету будуть вноситись зміни, можливі додаткові
кошти, як і кожного року, починаємо рік з фінансової незабезпеченості,
особливо по освіті, як і щороку. Будемо працювати над наповненням
доходної частини бюджету, раціонально та економно використовувати
кошти,звертатись за фінансовою підтримкою.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.

С Л У Х А Л И: Про спільну власність територіальних громад сіл,
селища Дворічанського району
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Професійний аграрний ліцей, який є обласним закладом і фінансується
з обласного бюджету, не має свого спортивного залу. Заняття з фізичної
культури проводяться в теплий період на стадіоні, а взимку вони просять
займатися в спортзалі. Спортзал знаходиться на балансі ДЮКФП «Юність» і
є спільною власністю громади району. Є пропозиція надати дозвіл на
погодинну оренду спортзалу для занять з фізичної культури, орендна плата
становить 1 грн. На засіданні профільної комісії надійшла пропозиція не
відшкодовувати плату за тепло, оскільки спортзал все рівно опалюється, а
здійснювати відшкодування лише за воду і електроенергію. Це договірні
засади, відділ освіти, молоді та спорту вивчить це питання, і договір на
відшкодування, який погоджується районною радою буде попередньо
розглянутий комісією. Прошу проголосувати за цю пропозицію, і надати
дозвіл на погодинну оренду, доручивши відділу освіти подати договір на
затвердження.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.
С Л У Х А Л И: Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що надані на
правах оренди гр.Мосєєвій Кристині Павлівні для
ведення фермерського господарства ( землі
сільськогосподарського призначення) за межами
населених пунктів Кутьківської сільської ради
Дворічанського району Харківської області
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Надійшла технічна документація з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, виготовлена організацією, що має ліцензію, висновок
Головного управління Держгеокадастру позитивний. Документацію ми
затверджуємо для укладання договору оренди цих земельних ділянок,
орендна плата надходить до місцевих бюджетів. Комісія перед пленарним
засіданням розглянула документацію, задала питання голові фермерського
господарства К.П.Мосєєвій, вислухала коментарі начальника відділу
Держгеокадастру А.І.Григоренка, рекомендує документацію затвердити.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.

С Л У Х А Л И: Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що надані на
правах оренди гр.Мосєєвій Кристині Павлівні для
ведення
фермерського
господарства
(
землі
сільськогосподарського
призначення)
за
межами
населених пунктів Токарівської сільської ради
Дворічанського району Харківської області ( 3 ділянки)
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Надійшла технічна документація з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, виготовлена організацією, що має ліцензію, висновок
Головного управління Держгеокадастру позитивний. Документацію ми
затверджуємо для укладання договору оренди цих земельних ділянок,
орендна плата надходить до місцевих бюджетів. Комісія перед пленарним
засіданням розглянула документацію, задала питання голові фермерського
господарства К.П.Мосєєвій, вислухала коментарі начальника відділу
Держгеокадастру А.І.Григоренка, рекомендує документацію затвердити.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.
С Л У Х А Л И: . Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що надані на правах
оренди гр.Мосєєвій Кристині Павлівні для ведення
фермерського господарства ( землі
сільськогосподарського призначення) за межами
населених пунктів Токарівської сільської ради
Дворічанського району Харківської області ( 6 ділянок)
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Надійшла технічна документація з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, виготовлена організацією, що має ліцензію, висновок
Головного управління Держгеокадастру позитивний. Документацію ми
затверджуємо для укладання договору оренди цих земельних ділянок,
орендна плата надходить до місцевих бюджетів. Комісія перед пленарним
засіданням розглянула документацію, задала питання голові фермерського
господарства К.П.Мосєєвій, вислухала коментарі начальника відділу
Держгеокадастру А.І.Григоренка, рекомендує документацію затвердити.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.

С Л У Х А Л И: Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що надані на правах
оренди гр.Мосєєвій Кристині Павлівні для ведення
фермерського господарства ( землі ільськогосподарського
призначення) за межами населених пунктів
Рідкодубівської сільської ради Дворічанського району
Харківської області
--------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Надійшла технічна документація з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, виготовлена організацією, що має ліцензію, висновок
Головного управління Держгеокадастру позитивний. Документацію ми
затверджуємо для укладання договору оренди цих земельних ділянок,
орендна плата надходить до місцевих бюджетів. Комісія перед пленарним
засіданням розглянула документацію, задала питання голові фермерського
господарства К.П.Мосєєвій, вислухала коментарі начальника відділу
Держгеокадастру А.І.Григоренка, рекомендує документацію затвердити.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.
С Л У Х А Л И: Про затвердження структури, чисельності виконавчого
апарату районної ради, умов оплати праці працівників
виконавчого апарату районної ради
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Згідно чинного законодавства виношу на затвердження ради структуру,
чисельність виконавчого апарату районної ради, таку ж, як і в минулому
скликанні. Умови оплати праці посадових осіб та працівників визначаються
відповідними нормативними документами, які названі в проекті рішення.
Видатки на оплату праці проводяться в межах затверджених районною радою
видатків на органи управління.
Депутат Скрипніков С.В. запитує про кількість працюючих, які посади
вільні, пропонує 4 одиниці скоротити, кошти вивільнити та передати
терцентру.
Депутат Остапенко О.М. пропонує заповнити всі вакансії, в першу чергу,
заступника голови та юриста, та активніше працювати.
Турбаба Г.Г., використовуючи своє право голови, просить затвердити
запропоновану структуру виконавчого апарату, в складі якого за
законодавством повинен бути заступник голови, вакансії будуть
заповнюватись,
в районній раді працюють чорнобилець та

працевлаштований інвалід. Структура оптимальна, видатки на рівні
минулого року.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за-16;
проти- 3;
утрималися-2
С Л У Х А Л И: Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра
України, Голови Верховної Ради України щодо розгляду
та внесення змін до Податкового кодексу України та
Бюджетного кодексу України
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Ми включили до порядку денного питання про звернення до вищих
органів влади з питань внесення змін до бюджетного та податкового
законодавства. До сьогодні ці зміни Верховною Радою не прийняті.
В и с т у п и л и:
Скрипніков С.В. – депутат районної ради, приватний підприємець
Як автор цього питання, прошу затвердити звернення та направити його
до Президента, Прем»єр-міністра, Верховної Ради.
Остапенко О.М., депутат районної ради, пенсіонер
Треба до звернення додати повноваження місцевим радам щодо вирішення
земельних питань, про які мова йде при об»єднанні громад та
децентралізації. Це джерело поповнення місцевих бюджетів.
Пилипенко В.П., депутат районної ради, пенсіонер
Треба направити одне звернення в усі інстанції, без персональних звернень
«вельмишановний».
Депутат Гиренко А.І., фермер
До звернення додати абзац щодо збереження пільг щодо оподаткування для
сільгоспвиробників.
Приходько В.А., депутат районної ради, голова районної державної
адміністрації
Пропоную в триденний термін юристам попрацювати над зверненням разом
з фінансистами і податківцями.

Турбаба Г.Г. голова районної ради
Хто готував це звернення? Тут є ряд невідповідностей чинному
законодавству, таких як встановлення місцевих податків і зборів районною
радою, повноваження міських рад, мабуть « місцевих» та інші.
Скрипніков С.В.
Готували київські юристи, так тут де міські ради потрібні місцеві ради.
Турбаба Г.Г.
Голосуємо пропозицію підтримати звернення по суті, додати до нього
питання пільгового оподаткування сільгосптоваровиробників, земельні
питання, узгодити термінологію та посилання на закони з юристами,
фінансистами та податківцями, та направити до вищих органів влади.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін та доповнень до Програми
розвитку місцевого самоврядування в Дворічанському
районі на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 29 грудня 2010 року №36-VI (із
змінами)
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
В зв»язку з завершенням року прошу затвердити зміни до програми,
які полягають в уточненні видатків по факту їх проведення. Звіт ми
заслухали.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін до Програми забезпечення правової
допомоги населенню Дворічанського району на 2014-2018
роки, затвердженої рішенням районної ради від 20
грудня 2013 року №404-VI ( із змінами)
змінами)
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Прошу внести зміни до фінансової частини виконання програми,
згідно фактично проведених видатків.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти (додається).
Голосували: за – одноголосно.

В И С Т У П И Л И:
Ріг Ірина Василівна, керуючий Куп»янським відділенням «Ощадбанку»
Ознайомила присутніх, звернувшись до керівників установ та організацій, з
роботою відділення «Ощадбанк», з зарплатними проектом, з проектом щодо
відшкодування
енергозберігаючих робіт, закликала користуватися
послугами державного банку, як надійної банківської установи. Відповіла на
питання присутніх.
(Присутній керуючий Дворічанським відділенням Савченко Андрій
Сергійович)
Приходько В.А., депутат районної ради, голова районної державної
адміністрації
Подякував за спільну роботу протягом року, привітав з наступаючими
Новорічними та Різдвяними святами. Запросив на прохання настоятеля
храму, протоієрея Олександра депутатів, сільських голів, всіх присутніх до
Свято-Успенського храму посадити разом ялинки біля реставрованого
приміщення, де проводиться благоустрій території.
Турбаба Г.Г., голова районної ради
Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим, бажаю здоров»я, миру, щастя,
успіхів на благо району. Прошу і в наступному році працювати злагоджено,
спокійно, спільними зусиллями виконувати все, що необхідно для
життєдіяльності громади.
Питання порядку денного розглянуті. Дякую за роботу.
Друге пленарне засідання другої позачергової сесії районної ради
сьомого скликання оголошується закритим.
Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району.

Голова
Дворічанської районної ради

Г.Турбаба

