УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання десятої сесії
VІІ скликання
22 грудня 2016 року
смт Дворічна

Районна рада, велика зала адмінбудинку , 10-00

Всього обрано депутатів
районної ради

26

Взяло участь в роботі сесії

16

(Списки додаються)
Сесію відкриває голова Дворічанської районної ради Турбаба Г.Г.
Шановні депутати!
На пленарне засідання чергової десятої сесії районної ради сьомого
скликання прибуло 16 депутатів із 26 обраних.
Кворум, необхідний для проведення сесії районної ради є. Десята 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
Лебединського Юрія Вікторовича.
Пропозицію підтримано.

Турбаба Г.Г.
8 грудня обласна рада затвердила обласний бюджет на 2017 рік. Вчора
Верховна рада України затвердила державний бюджет на наступний рік. Але
він ще не опублікований, ми не маємо показників, які закладені в державний
бюджет. Фінансове управління пропонує показники бюджету на рівні цього
року, як і в області. А з набранням чинності закону про державний бюджет
будемо уточнювати районний бюджет. Головне – прийняти бюджет, щоб
бюджетні установи мали змогу жити не за тимчасовим кошторисом в розмірі
1/12 від цього року, а за постійним кошторисом.
С Л У Х А Л И: Про затвердження порядку денного чергової
Х сесії районної ради VІІ скликання
-----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Як оголошувалося на минулій сесії, було скликано чергову сесію,
розпорядження опубліковано в районній газеті. Постійні комісії перед
пленарним засіданням розглянули питання порядку денного, пропонують
його затвердити. Проект рішення вам розданий. Пропонується прийняти його
за основу. ( Депутати голосують одноголосно за цю пропозицію). За
пропозицією постійної комісії з питань бюджету, підтриманою правовою
комісією ставлю на голосування доповнення до порядку денного: питання
про внесення змін до програми соціального захисту населення, які надійшли
вчора ввечері від управління соціального захисту населення районної
державної адміністрації. (Депутати голосують одноголосно за цю
пропозицію).
Пропонується затвердити порядок денний в цілому з
доповненням.
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 районний бюджет на 2017 рік
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Татаренко В.М.- начальник фінансового
управління районної державної адміністрації
Дохідна частина прогнозу районного бюджету на 2017 рік розроблена
на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та
інших законодавчих актів. Прогнозні показники доходів районного бюджету
на 2017 рік, у порівнянні із затвердженим на 2016 рік, збільшено на 9451,5
тис. грн. або на 65,6%. Основним платежем надходжень загального фонду є

податок та збір на доходи фізичних осіб, який розраховувався з урахуванням
підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України при формуванні
проекту районного бюджету враховані міжбюджетні трансферти районному
бюджету з державного бюджету та відповідні видатки в обсягах, визначених
у законі про Державний бюджет України на 2016 рік (не враховано
збільшення обсягів відповідних субвенцій протягом року, який здійснювався
на підставі розпорядчих документів Кабінету Міністрів України). В загальній
сумі враховані
видатки по галузях на рівні 2016 року.
Бюджет, звісно, буде уточнюватись та змінюватись згідно показників
прийнятого державного бюджету на 2017 рік. Але досягнуто головне:
бюджетні установи та організації будуть працювати не за тимчасовим
кошторисом, а зможуть розраховувати на виплату підвищеної заробітної
плати, матимуть змогу проводити заплановані видатки вже з початку року.
(Пояснювальна записка додається).
Депутат Остапенко О.М. запитує, коли буде взаємодія між установами,
організаціями та місцевими радами, обговорення питання на «круглих
столах» тощо.
Юр»єв С.В, Кам»янський сільський голова говорить про відсутність
взаємодії та розуміння, поваги між місцевими радами та відділом освіти.
Татаренко В.М.
Взаємодія – це справа двостороння, треба знаходити порозуміння. Щодо
відносин між районним та місцевими бюджетами, то субвенції також
майже рівноцінні на різні видатки.
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 фінансової та
матеріально-технічної підтримки закладів освіти району
на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради
від 14 січня 2016 року № 37- VІІ (із змінами)
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Оганесян Л.А.- в.о.начальника відділу освіти,
молоді та спорту районної державної адміністрації
Районна державна адміністрація просить внести зміни щодо виконання
робіт по енергозбереженню, ремонтних робіт, виготовленню проектної

документації для того, щоб можна було залучати кошти та проводити
необхідні роботи в загальноосвітніх закладах.
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 та доповнень до Програми розвитку
місцевого самоврядуванняв Дворічанському районі на
2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від
24 грудня 2015 року №22-VІI (із змінами)
-----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Прошу затвердити зміни до програми, які склалися в процесі роботи,
це виконання заходів та використання коштів по факту року.
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 забезпечення правової
допомоги населенню Дворічанського району на 20142018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20
грудня 2013 року №404-VI
----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Прошу затвердити остаточну редакцію виконання заходів програми,
яка відображає фактичне виконання та використання коштів, переданих як
субвенція місцевими радами.
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 доповнення до Програми розвитку
культури Дворічанського району на 2016-2018 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 17 березня 2016
року № 46- VІІ (із змінами)
---------------------------------------------------------------------------Доповідає:Щоличев С.М.- начальник відділу культури і
туризму районної державної адміністрації
Просимо затвердити зміни до пункту програми, в який було внесено
новий розділ щодо придбання апаратури та обладнання з фактичною сумою
виділених коштів.
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 Статуту Дворічанського районного
будинку культури
---------------------------------------------------------------------------Доповідає:Щоличев С.М.- начальник відділу культури і
туризму районної державної адміністрації
Прошу затвердити Статут закладу згідно норм чинного законодавства.
Це викликане необхідністю приведення установчих документів до
законодавчих норм. Комісією питання детально розглянуто та погоджено за
участі представників відділу та директора будинку культури.
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 Статуту Дворічанської районної
централізованої бібліотечної системи
---------------------------------------------------------------------------Доповідає:Щоличев С.М.- начальник відділу культури і
туризму районної державної адміністрації
Для приведення установчих документів у відповідність до нормативів
просимо затвердити статуту
бібліотечної системи, який погоджено
профільною комісією після детального розгляду.
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 Статуту Дворічанського районного
краєзнавчого музею Харківської області
---------------------------------------------------------------------------Доповідає:Щоличев С.М.- начальник відділу культури і
туризму районної державної адміністрації
Пропонується затвердити статут районного краєзнавчого музею, для
усунення розбіжностей з чинним законодавством. Комісія питання
розглядала за участі директора та рекомендувала статут до затвердження.
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 звернення депутатів районної ради щодо збереження
Дворічанського професійного аграрного ліцею в мережі
професійно-технічних навчальних закладів області
----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Дирекція професійного аграрного ліцею звертається з проханням
посприяти у збереженні закладу. У 2008 році районна рада зверталася до
обласної ради з таким питанням збереження єдиного в регіоні закладу
сільськогосподарського профілю. Тоді рішення було позитивним, і заклад
працював до осені, коли було прийнято рішення про його реорганізацію, і
досі невідома його подальша доля. Комісія детально розглянула проект
звернення, обговорила стан справ з директором ліцею. Текст звернення, який
вам надіслано електронною поштою та роздано, підтримано.
Рибалка О.І., голова постійної комісії з політико-правових питань,
депутатської діяльності та власності
Пропонуємо доповнити текст звернення позиціями про те, що учні показали
гарні результати на обласних та всеукраїнських конкурсах та про те, що вони
працевлаштовуються в господарствах району.
Голосували за прийняття звернення за основу – одноголосно.
Голосували за доповнення – одноголосно.
Голосували за прийняття проекту рішення в цілому з доповненнями –
одноголосно.
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 розгляд звернення Харківської обласної ради до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
щодо необхідності посилення відповідальності за
незаконні порубки лісів і незаконні операції з
лісоматеріалами та пиломатеріалами шляхом внесення
змін до чинного законодавства України
----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Обласна рада 8 грудня схвалила звернення щодо посилення
відповідальності за незаконні порубки лісів. Є пропозиція звернення
підтримати. Доповнити пунктом про контроль та відповідальність за
незаконні порубки лісопосадок вздовж автодоріг. Комісія проект рішення
підтримала.
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
Пропонується надати дозвіл на передачу в оренду приміщення в
амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища для розташування
аптечного кіоску. І далі діяти за затвердженою радою процедурою. Комісія
проект рішення підтримала.
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
розгляд наступних двох питань. 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 земельних ділянок, які надаються в
оренду гр.Акулову Василю Володимировичу для
городництва ( КВЦПЗ – 01.07) на території
Новоєгорівської сільської ради Дворічанського району
Харківської області за межами населеного пункту
----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
До районної ради надійшла технічна документація з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки з позитивним висновком Головного
управління Держгеокадстру для укладення договору оренди. Пропонується її
затвердити.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- 15;
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.Акуловій Тетяні Григорівні для городництва (
КВЦПЗ – 01.07) на території Новоєгорівської сільської
ради Дворічанського району Харківської області за
межами населеного пункту
----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
До районної ради надійшла технічна документація з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки з позитивним висновком Головного
управління Держгеокадстру для укладення договору оренди. Пропонується її
затвердити.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- 15;
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.Деркач Наталії Василівні для городництва (
КВЦПЗ – 01.07) на території Новоєгорівської сільської
ради Дворічанського району Харківської області за
межами населеного пункту
----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
До районної ради надійшла технічна документація з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки з позитивним висновком Головного
управління Держгеокадстру для укладення договору оренди. Пропонується її
затвердити.
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 в адміністративних
межах Миколаївської сільської ради Дворічанського
району Харківської області за межами населених
пунктів, площею 16,8016 га
----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
До районної ради надійшла технічна документація з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка є в державній власності з позитивним
висновком Головного управління Держгеокадстру. Пропонується її
затвердити.
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 в адміністративних
межах Миколаївської сільської ради Дворічанського
району Харківської області за межами населених
пунктів, площею 45,4047 га
----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради

До районної ради надійшла технічна документація з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка є в державній власності з позитивним
висновком Головного управління Держгеокадстру. Пропонується її
затвердити.
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 в адміністративних
межах Миколаївської сільської ради Дворічанського
району Харківської області за межами населених
пунктів, площею 17,9740 га
----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
До районної ради надійшла технічна документація з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка є в державній власності з позитивним
висновком Головного управління Держгеокадстру. Пропонується її
затвердити.
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:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Пропонується доповнити програму соціального захисту населення,
затверджену на 2016 та 2017 роки, кошторисом видатків на наступний рік,
адже заходи починаються з початку року, і вони соціально значимі для
громади та її жителів. Правова та бюджетна комісії погоджують такий проект
рішення.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

Турбаба Г.Г., голова районної ради
Питання порядку денного розглянуті. Дякую за роботу.
Десята чергова сесія районної ради сьомого скликання оголошується
закритою.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).

Вітаю всіх з наступаючим Новим роком, бажаю плідної роботи,
взаєморозуміння, усвідомлення того, що, працюючи разом, ми можемо
досягти конкретних результатів на благо громади, що разом – ми здатні на
корисні справи. А для цього бажаю здоров»я, сил, миру.

Голова
Дворічанської районної ради

Г.Турбаба

