УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання п’ятої сесії
VІІ скликання
19 травня 2016 року
смт Дворічна

Районна рада, велика зала адмінбудинку , 10-00

Всього обрано депутатів
районної ради

26

Взяло участь в роботі сесії

24

(Списки додаються)
Сесію відкриває голова Дворічанської районної ради Турбаба Г.Г.
Шановні депутати!
На пленарне засідання п’ятої сесії районної ради сьомого скликання
прибуло 23 депутатів із 26 обраних.
Кворум, необхідний для проведення сесії районної ради є. П’ята 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, причетні до розгляду питань.
(Списки додаються).
Депутат Дорошенко В.І. пропонує секретарем сесії обрати депутата
Бєлуху Людмилу Анатоліївну.
Пропозицію підтримано.
До зали заходить депутат Сердюк П.І., який запізнився. Головуючий
інформує, що присутніх депутатів 24.

Турбаба Г.Г.
Інформую депутатів та присутніх, що сесію скликано завчасно,
пройшли засідання постійних комісій; правова комісія провела два
засідання. На засіданнях розглянуто всі питання порядку денного з
запрошенням розробників проектів рішень, на засіданні бюджетної комісії –
головні розпорядники коштів.
Ми на минулій сесії підтримали звернення Президента Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування С.І. Чернова щодо невідкладного
прийняття змін до Конституції України в частині децентралізації влади.
Отримали повідомлення з комітету Верховної Ради про те, що наше рішення
надійшло та буде взято до уваги.
С Л У Х А Л И: Про затвердження порядку денного V чергової сесії
районної ради VІІ скликання
-----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Сесію скликано згідно розпорядження, оприлюдненого на сторінках
районної газети. До розгляду внесені питання згідно плану роботи, як щодо
затвердження програм, так і питання в порядку контролю. Питання порядку
денного розглянуті постійними комісіями, погоджені. Проект рішення вам
розданий. Хто за те, затвердити запропонований у проекті рішення порядок
денний для розгляду в цілому зі зміною, прошу голосувати.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про затвердження районної Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016-2017 роки
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Коваль Н.І.– начальник відділу освіти, молоді та
спорту районної державної адміністрації
Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в
забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на
оздоровлення та відпочинок. В першу чергу це стосується дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про районну Програму “Молодь Дворічанщини”
на 2016 – 2020 роки
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Коваль Н.І.– начальник відділу освіти, молоді та
спорту районної державної адміністрації
З метою сприяння реалізації молодіжної політики в районі заради
створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української
молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної
свідомості розроблено та пропонується затвердити програму, аналогічну тій,
що була реалізована протягом минулого скликання.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін до Програми соціального захисту
населення Дворічанського району, що фінансується
за рахунок коштів районного бюджету, на 2016-2017
роки, затвердженої рішенням районної ради від
24 грудня 2015 року № 20-VІІ ( із змінами)
-------------------------------------------------------------------------Доповідає: Скоропльот Н.І.- начальник управління
соціального захисту населення районної державної
адміністрації
Прошу внести зміни до програми щодо уточнення коштів на заходи до
30-річчя Чорнобильської трагедії по факту виконаних робіт та проведених
заходів,
щодо оздоровчих поїздок дітей та проведення військовопатріотичної гри, яка традиційно проводилась до Дня прикордонника.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін до Районної Програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 21 лютого 2013
року № 314 -V
-----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Районна рада у 2013 році затвердила програму розвитку фізичної
культури і спорту, виконавцем якої був відділ у справах сім’ї, молоді та

спорту районної державної адміністрації. У адміністрації пройшла
реорганізація, цей відділ ліквідовано, його повноваження передано відділу
освіти, який перейменовано у відділ освіти, молоді та спорту. Пропонується
впорядкувати назви у графі “Виконавець”, пов’язані з цією реорганізацією. А
в розділі 9 замість відділу виконавцем визначити разом з федерацією
футболу комунальний заклад «Спорт для всіх», який і займається розвитком
футболу.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
Турбаба Г.Г.
До початку розгляду питання інформую депутатів, що народний
депутат України по нашому виборчому округу № 176 Д.О.Шенцев направив
звернення до Кабінету Міністрів України стосовно незабезпеченості по
освіті на заробітну плату та енергоносії, виділення додаткової освітньої
субвенції для Харківської області.
Також інформую, що вчора на засіданні Асоціації органів місцевого
самоврядування Харківської області за участі всіх сільських голів була
висловлена стурбованість ситуацією, що склалася в області із забезпеченням
фінансування на оплату праці освітня та медиків та проведення розрахунків
за енергоносії закладами освіти та охорони здоров’я. За результатами
засідання голова обласної ради С.І.Чернов направив листа до Прем’єрМіністра та Голови верховної Ради щодо необхідності збільшення освітньої
та медичної субвенції Харківщині.
Цю інформацію я довожу для того, щоб всі розуміли, що ми стурбовані
станом справ і також звертаємося на всі рівні з цими питаннями,
використовуючи різні можливості та інстанції.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік,
затвердженого рішенням районної ради від 24 грудня
2015 року № 24-VІІ
-------------------------------------------------------------------------Доповідає: Татаренко В.М.- начальник фінансового
управління районної державної адміністрації
Зміни до районного бюджету полягають у затвердженні переданої з
обласного бюджету субвенції; зарахуванні коштів, переданих як субвенція
сільських бюджетів на реалізацію міні-проектів переможців обласного
конкурсу “Разом у майбутнє”; зменшення резервного фонду з метою
співфінансування таких міні-проектів, видатків на першочергові заходи по
галузях, а також внесення змін до кошторисів відділу культури і управління
соціального захисту населення. Всі питання обговорені на засіданні

профільної комісії з запрошенням головних розпорядників коштів та
комісією погоджені.
(Пояснювальна записка додається).
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про хід виконання 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
(Інформація додається).
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про хід виконання Програми реформування, розвитку
житлово-комунального господарства, енергозбереження
та поводження з твердими побутовими відходами
Дворічанського району на 2015-2016 роки
-------------------------------------------------------------------------Доповідає:Острянін О.П. – головний спеціаліст відділу
містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, розвитку інфраструктури та цивільного
захисту районної державної адміністрації
(Інформація додається).
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про затвердження Положення про територіальний центр
соціального обслуговування ( надання соціальних послуг)
Дворічанського району та Структури територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Дворічанського району
-----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
На виконання рішення минулої сесії районної ради районна державна
адміністрація надала проект положення та структури терцентру, який ми

створили шляхом перетворення з терцентру райдержадміністрації. У
документах були невідповідності. Виконавчий апарат направив листа до
адміністрації з проханням привести проекти у відповідність між собою,
стосовно затвердження та погодження кадрових і фінансових питань згідно
чинного законодавства, отримали виправлені проекти документів. Комісія
під головуванням О.І.Рибалка розглянула детально надані документи, та
додаткові за їх зверненням, і погодила розданий депутатам проект.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
Турбаба Г.Г.
Депутат Найданова Л.М. повідомила про наявність конфлікту інтересів
при розгляді наступного питання. Це було доведено до комісії з політикоправових питань, депутатської діяльності та власності, взято до уваги.
Депутат Найданова Л.М. не бере участі в голосуванні, так як відповідно до
ст. 28, ст. 35 Закону України „Про запобігання корупції” при прийнятті
рішення є конфлікт інтересів та врегулювання його буде здійснюватися
шляхом неучасті у голосуванні.
С Л У Х А Л И: Про призначення директора територіального центру
соціального обслуговування ( надання соціальних
послуг) Дворічанського району
-----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Нам необхідно призначити керівника терцентру. За нашим положенням
про управління комунальним майном та установами та за положенням про
тер центр кандидатуру директора подає районна державна адміністрація за
погодженням з Департаментом соціального захисту населення обласної
державної адміністрації. Подана кандидатура Найданової Лариси
Миколаївни, яка рекомендована до призначення профільною комісією.
Знаючи, як Лариса Миколаївна красиво говорить про свою роботу, про
підопічних, побажаємо їй успіхів у продовженні роботи. На засідання
асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області вчора
сільський голова з сусідньої Полтавської області зневажливо говорила про
соціальних працівників, і було дуже приємно, коли присутні наші сільські
голови не погодилися з її оцінкою роботи, та говорили про раціональну та
корисну організацію роботи наших соцпрацівників.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- 23;
проти- немає;
утрималися – немає;
не голосували- 1 ( Найданова Л.М.).
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про реформування друкованого засобу масової
інформації “Дворічанський край” та редакції
районної газети “Дворічанський край”
--------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Згідно чинного законодавства ми маємо прийняти рішення стосовно
реформування, роздержавлення друкованого засобу масової інформації,
районної газети. На засіданні постійної комісії говорили про майбутнє
існування газети, про труднощі її утримання в сільському районі. Але є
закон, який ми маємо виконувати, тому пропонується прийняти проект
рішення, підтриманий постійними комісіями, розданий депутатам.
Фомін А.Є.- редактор районної газети
Трудовий колектив редакції просить підтримати рішення стосовно
роздержавлення на другому етапі, були проведені збори, протокол яких
надано до співзасновників. Як буде функціонувати газета надалі, будемо
працювати, щоб зберегти її для жителів.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про затвердження народних засідателів Дворічанського
районного суду
--------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Згідно законодавства районна рада затверджує народних засідателів
районного суду. Районний суд пропонує затвердити список народних
засідателів, серед яких ті, що вже були ними, і нові особи. Список розглянуто
комісіями, заперечень не виникло.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про помічника-консультанта депутата Дворічанської
районної ради сьомого скликання
--------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Згідно законодавства про статус депутатів місцевих рад депутати
мають право мати помічників. Їх діяльність визначається положенням.

Протягом минулого скликання в районній раді
два депутати мали
помічників. Цього скликання вже надійшла заява про реєстрацію помічників
депутат Скрипнікова С.В. Нам необхідно затвердити Положення на сьоме
скликання. В шостому скликанні ми затверджували положення, за яким
депутат мав одного помічника – консультанта. Наші депутати особисто
зустрічаються з виборцями, беруть участь у заходах, спілкуються з
установами, організаціями. Проект Положення передбачає одного помічника,
до цього схиляються більшість депутатів. Але Скрипніков С.В. наполягає на
п’яти, бо законом передбачається до п’яти осіб.
Пропоную голосувати за прийняття проекту положення та рішення за
основу.
Депутати голосують одноголосно.
Ставлю на голосування першу пропозицію, яка прописана в
Положенні, щодо одного помічника-консультанта.
Голосували: за- 18;
проти- 3;
утрималися –3;
не голосували- немає.
Ставлю на голосування пропозицію щодо п’яти помічниківконсультантів.
Голосували: за- 8;
проти-14;
утрималися – немає;
не голосували- 2.
Звертаю увагу, що деякі депутати голосували і за одну, і за другу
пропозицію. Прошу визначитися, та проголосувати ще раз персонально,
особисто називаючи свою позицію
Головуючий називає прізвище депутата за списком у відомості для
голосування, депутат озвучує своє волевиявлення, секретар заносить
результат у відомість.
Голосували: за одного помічника - 14;
проти- 10;
утрималися –немає;
не голосували- немає.
Голосували: за п’ять помічників - 10;
проти- 14;
утрималися –немає;
не голосували- немає.
Голосуємо за проект рішення в цілому.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається на
правах оренди гр.Мосєєвій Кристині Павлівні для
ведення
фермерського
господарства
(
землі
сільськогосподарського призначення)
за межами
населених пунктів Дворічанської селищної ради на
території Дворічанського району Харківської області
--------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Пропонується затвердити технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, виконану згідно чинного законодавства,
погоджену та оцінену позитивну Головним управлінням Держгеокадастру у
Харківській області, для укладення договору оренди.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що надаються на
правах оренди гр.Мосєєвій Кристині Павлівні для
ведення
фермерського
господарства
(
землі
сільськогосподарського призначення)
за межами
населених пунктів Рідкодубівської сільської ради на
території Дворічанського району Харківської області
--------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Пропонується затвердити технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, виконану згідно чинного законодавства,
погоджену та оцінену позитивну Головним управлінням Держгеокадастру у
Харківській області, для укладення договору оренди.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
сільськогосподарського
призначення
приватної
власності гр.Гнатенко Лідії Пантеліївні для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва за
межами населених пунктів на території Токарівської
сільської ради Дворічанського району Харківської
області, кадастровий номер 6321886000:01:001:0143
--------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Пропонується затвердити технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, виконану згідно чинного законодавства,
погоджену та оцінену позитивну Головним управлінням Держгеокадастру у
Харківській області, для оформлення спадщини.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
Турбаба Г.Г.
Депутат Акулов В.В. повідомив про наявність конфлікту інтересів при
розгляді наступного питання. Це було доведено до комісії з політикоправових питань, депутатської діяльності та власності, взято до уваги.
Депутат Акулов В.В. не бере участі в голосуванні, так як відповідно до ст.
28, ст. 35 Закону України „Про запобігання корупції” при прийнятті рішення
є конфлікт інтересів та врегулювання його буде здійснюватися шляхом
неучасті у голосуванні.
С Л У Х А Л И: Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в
оренду гр. Акулову Василю Володимировичу для ведення
фермерського господарства (КВЦПЗ -01.02) на території
Токарівської сільської ради Дворічанського району
Харківської області за межами населеного пункту
--------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Пропонується затвердити технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, виконану згідно чинного законодавства,
погоджену та оцінену позитивну Головним управлінням Держгеокадастру у
Харківській області, для укладення договору оренди.

В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- 23;
проти- немає;
утрималися – немає;
не голосували- 1 (Акулов В.В.).
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, які надаються в
оренду гр. Тумасян Агасі Овсеповичу для ведення
фермерського господарства (КВЦПЗ -01.02) на території
Тавільжанської сільської ради Дворічанського району
Харківської області за межами населеного пункту
--------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Пропонується затвердити технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, виконану згідно чинного законодавства,
погоджену та оцінену позитивну Головним управлінням Держгеокадастру у
Харківській області, для укладення договору оренди.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в
оренду гр. Удовіченко Марії Петрівні для ведення
фермерського господарства (КВЦПЗ -01.02) на території
Кам»янської сільської ради Дворічанського району
Харківської області за межами населеного пункту
--------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Пропонується затвердити технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, виконану згідно чинного законодавства,
погоджену та оцінену позитивну Головним управлінням Держгеокадастру у
Харківській області, для укладення договору оренди.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про спільну власність територіальних громад сіл, селища
Дворічанського району
--------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Районна рада надавала дозвіл на оренду приміщення колишньої аптеки,
орендар розпочав там роботи, але з початку цього року вони призупинені,
приміщення не використовується. Балансоутримувач просить дозволити
передачу приміщення в оренду з тим, щоб майно використовувалось та за
нього йшла орендна плата. Комісією питання погоджене, рішення
публікується в газеті, роботи проводять згідно затвердженої радою
процедури.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У ХА Л И: Про внесення доповнення до районної програми
модернізації
матеріально-технічної бази КЗОЗ
ЦПМСД Дворічанського району на 2016-2017 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 17 березня
2016 року № 52- VІІ
--------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Центр первинної медико-санітарної допомоги просить доповнити
галузеву програму пунктом щодо придбання основних засобів, так як місцеві
ради передають кошти на придбання обладнання для амбулаторій, ФАПів,
які можуть бути використані лише за наявності відповідних заходів у
програмі. Пропонується погодитись з таким доповненням, Профільні комісії
рекомендують це затвердити.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
В и с т у п и л и:
Приходько В.А., депутат районної ради, голова районної державної
адміністрації
Дякую всім за роботу по участі в обласному конкурсі міні-проектів
розвитку громад “Разом у майбутнє”. Також вдячні за проведені в районі
заходи щодо відзначення державних свят, Дня перемоги, річниці від дня
народження І.І.Мечникова. Вітаю всіх з Днем Європи та днем вишиванки, бо
це наш генетичний код. Запрошую всіх взяти участь у заходах до цих подій в
районному будинку культури після закінчення сесії.

Турбаба Г.Г., голова районної ради
Питання порядку денного розглянуті. Дякую за роботу. Спасибі за
розуміння того, що ми можемо щось зробити на благо громади лише разом,
спільними зусиллями, спільною працею. Дякуємо сільським радам,
сільгосппідприємствам, школам за вітання ветеранів, подарунки, проведені
мітинги, концерти, благодійні обіди. 15 міні-проектів ініціативних груп
Дворічанщини стали переможцями в конкурсі “Разом у майбутнє”, тепер
треба разом зробити все, починаючи від оформлення документації,
проведення сесій, виділення коштів, закінчуючи спільними роботами по їх
реалізації, це наші конкретні справи на територіях.
Також довожу до вашого відома, що в районі починаються традиційні
Дні села, хочеться, щоб ми не втратили можливість згуртування громади,
знову були разом. Нарешті Миколаївська сільська рада визначилася і
22 травня проводить вперше це свято, бажаємо їм успіху.
Прошу депутатів районної ради взяти участь у організації та
проведенні Днів села. Також прошу привітати школярів з закінченням
навчального року, бути присутніми на святах Останнього дзвоника та
випускних вечорах разом з сільським головами.
П’ята чергова сесія районної ради сьомого скликання оголошується
закритою.
Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району.

Голова
Дворічанської районної ради

Г.Турбаба

