УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання шістнадцятої сесії
VІІ скликання
12 грудня 2017 року
смт Дворічна

Районна рада, великий зал адмінбудинку , 09-00

Всього обрано депутатів
районної ради

26

Взяло участь в роботі сесії

17

(Списки додаються)
Сесію відкриває голова Дворічанської районної ради Турбаба Г.Г.
Шановні депутати!
На пленарне засідання позачергової шістнадцятої сесії районної ради
сьомого скликання прибуло 17 депутатів із 26 обраних.
Кворум, необхідний для проведення сесії районної ради є.
Шістнадцята сесія Дворічанської районної ради сьомого скликання
оголошується відкритою.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).
На сесію запрошені
голова районної державної адміністрації,
селищний та сільські голови, керівники районних організацій та установ,
причетні до розгляду питань.
(Списки додаються).
Депутат Дорошенко В.І. пропонує секретарем сесії обрати депутата
Рибалку Олександра Івановича.
Пропозицію підтримано.

Турбаба Г.Г.
Прошу голову районної державної адміністрації Григоренко Ірину
Володимирівну та Рибалку Олександра Івановича до робочої президії.
С Л У Х А Л И: Про затвердження порядку денного позачергової
ХVІ сесії районної ради VІІ скликання
-----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Сесію скликано за розпорядженням голови районної ради, за
клопотанням фінансового управління районної державної адміністрації для
вирішення бюджетних питань, пов»язаних із закінченням року з метою
уникнення заборгованостей по захищених статтях та вирішення термінових
питань ремонтів та придбання необхідного для роботи соціальної сфери
обладнання. До порядку денного включені питання, що пов»язані з
бюджетом. Питання порядку денного розглянуті та погоджені бюджетною
комісією.
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 економічного та
соціального розвитку Дворічанського району на
2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від
24 лютого 2017 року №251-VІІ ( із змінами)
-------------------------------------------------------------------------Доповідає: Татаренко В.М.- начальник фінансового
управління районної державної адміністрації

Для введення в дію програмного забезпечення модулів програмнотехнічного
комплексу
«Клієнт-казначейство-клієнт»
головним
розпорядникам коштів необхідно придбати по три флешки для ключів. Це
для електронного документообігу з казначейством. Пропонується такий
пункт доповнити у відповідний розділ Програми.
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 районного бюджету на 2017 рік,
затвердженого рішенням районної ради від 22 грудня
2016 року № 228-VІІ «Про районний бюджет на 2017 рік»
( із змінами)
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Татаренко В.М.- начальник фінансового
управління районної державної адміністрації
Зміни полягають в зарахуванні коштів виділених за рішенням
обласної ради 7 грудня, субвенцій з сільських бюджетів; в перерозподілі
видатків на галузі за зверненнями розпорядників на заробітну плату, оплату
енергоносіїв, завершення ремонтних робіт, ремонт та придбання обладнання
за рахунок коштів перевиконання районного бюджету; в змінах до
кошторисів установ за зверненнями головних розпорядників коштів. Всі зміни
погоджені на засіданні профільної бюджетної комісії, де розглядалися за
участі головних розпорядників коштів.
(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 затвердження рішень постійної комісії з питань
бюджету, соціально- економічного розвитку
-------------------------------------------------------------------------Доповідає: Татаренко В.М.- начальник фінансового
управління районної державної адміністрації
В міжсесійний період за рішеннями бюджетної комісії зараховувалися
субвенції з сільських рад, вносилися зміни до кошторисів установ.
Пропонується рішення 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
земельних
ділянок кад. №
6321883500:05:000:0413, кад. № 6321883500:06:000:0244,
що знаходяться в оренді ПСП «Вільшанське» для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва
( КВЦПЗ-01.01) на території Вільшанської сільської ради
Дворічанського району Харківської області (за межами
населених пунктів)
---------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Члени земельної комісії розглянули надані пакети документів з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, надані в повному обсязі.
Висновок Головного управління Держгеокадастру позитивний. Пропонується
технічну документацію на земельні ділянки, що знаходяться в оренді ПСП
«Вільшанське», затвердити.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за-15;
проти- немає;
утрималися – немає;
не голосували -1 (Лебединський
Ю.В.).
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
Турбаба Г.Г.
Депутат Лебединський Ю.В. не брав участі в голосуванні з метою уникнення
конфлікту інтересів.

С Л У Х А Л И: Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в
оренду ФГ Вінніченко О.П. для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва ( КВЦПЗ-01.01) на
території Новоєгорівської сільської ради (за межами
населених пунктів) Дворічанського району Харківської
області
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Члени земельної комісії розглянули надані пакети документів з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, надані в повному обсязі.
Висновок Головного управління Держгеокадастру позитивний. Пропонується

технічну документацію на земельні ділянки, що надаються в оренду
фермерському господарству Вінніченка Олександра Павловича, 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 земельних ділянок кад. №
6321883500:09:000:0409, кад. № 6321883500:09:001:0375,
кад. № 6321883500:09:001:0377, що знаходяться в оренді
СТОВ «Перемога» для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва ( КВЦПЗ-01.01) на
території Вільшанської сільської ради Дворічанського
району Харківської області (за межами населених
пунктів)
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Члени земельної комісії розглянули надані пакети документів з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, надані в повному обсязі.
Висновок Головного управління Держгеокадастру позитивний. Пропонується
технічну документацію на земельні ділянки, що знаходяться в оренді СТОВ
«Перемога», 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
земельних
ділянок кад.№
6321883500:06:000:0228, кад.№ 6321883500:06:000:0229,
що знаходяться в оренді гр.Сімоняна Арсена Грачовича
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва ( КВЦПЗ-01.01) на території Вільшанської
сільської ради Дворічанського району Харківської
області (за межами населених пунктів)
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Члени земельної комісії розглянули надані пакети документів з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, надані в повному обсязі.
Висновок Головного управління Держгеокадастру позитивний. Пропонується

технічну документацію на земельні ділянки, що знаходяться в оренді
Сімоняна Арсена Грачовича, 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
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
сільськогосподарських угідь для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, розташованих
сільської ради за межами населених пунктів на території
Токарівської сільської ради Дворічанського району
Харківської області
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Члени земельної комісії розглянули надані пакети документів з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, надані в повному обсязі.
Висновок Головного управління Держгеокадастру позитивний. Пропонується
технічну документацію на земельні ділянки, що знаходяться в оренді ТОВ
«Воля», 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 доповнення до рішення районної ради від
01 грудня 2015 року № 08-VІІ «Про обрання постійної
комісії з питань соціального захисту, гуманітарних
питань»
------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Депутат Приходько В.А., який був головою Дворічанської районної
державної адміністрації і не був у складі постійних комісій районної ради,
звернувся з заявою про включення його до складу комісії з питань

соціального захисту, гуманітарних питань. Пропонується заяву задовольнити
та прийняти відповідне рішення.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за-15;
проти- немає;
утрималися – немає;
не голосували -1 (Приходько В.А.).
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін до Структури територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Дворічанського району, затвердженої рішенням районної
ради від 19 травня 2016 року № 104- VІІ (із змінами)
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Пропонується розглянути ще одне питання. Напряму воно не пов»язане
з бюджетом, але стосується штатного розпису та оплати праці. Терцентр
просить внести зміни до Структури. Ці зміни, зокрема, пов»язані з
реалізованим міні-проектом переможця обласного конкурсу «Разом в
майбутнє» «Активне довголіття», в рамках якого відремонтовано кімнату та
придбано тренажери для реабілітації підопічних. Збільшується навантаження
на медичного працівника, тож пропонується замість півставки ввести одну
штатну одиницю та ввести на 0.5 ставки посаду культорганізатора,
зменшивши на 1 одиницю кількість соціальних робітників. Загальна
кількість працюючих залишається незмінною.
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
Ми розглянули питання порядку денного. Є ряд оголошень.
7 грудня відбулися Урочистості до Дня місцевого самоврядування в
районі. За поданнями місцевих рад були відзначені працівники, депутати,
ветерани. Подяками районної ради та районної державної адміністрації
відзначені голови постійних комісій районної ради за організацію роботи у
цьому новому скликанні. Дозвольте таку Подяку вручити голові постійної
комісії з політико-правових питань та власності Олександру Івановичу
Рибалці ( голова районної ради Г.Г.Турбаба та голова районної державної
адміністрації І.В.Григоренко вручають спільну Подяку) і запросити комісію
для роботи: потрібно розглянути документи з експертної оцінки приміщень,
на які ми надали дозволи щодо передачі в оренду.

Цього року 10 міні-проектів розвитку громад стали переможцями
обласного конкурсу «Разом в майбутнє» у Дворічанському районі.
6 грудня цього року депутат Харківської обласної ради Л.А.Заярний
разом з нами відвідали територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Дворічанського району, де реалізовано мініпроект «Активне довголіття» обласного конкурсу «Разом в майбутнє»:
обладнано кімнату та придбано тренажери для реабілітації підопічних
терцентру. Також відбулася презентація міні-проекту «Сучасний спортзал
для всієї громади»: в клубі дитячо-юнацької фізичної підготовки
«Юність» працює 39 гуртків для 730 школярів на базі шкіл району, в
спортзалі, в якому замінено вікна, проводяться районні, регіональні та
обласні змагання з футзалу, волейболу.
8 грудня район відвідали голова постійної комісії Харківської обласної
ради з питань бюджету Л.П.. Немикіна та радник голови Харківської
обласної ради Г.С.Пронькіна, за їх участі презентували ряд мініпроектів: «Захист людей - наше майбутнє»: Центральна районна лікарня зі
спільної власності територіальних громад області отримала рентгенівський
діагностичний апарат. В рамках міні-проекту було облаштовано
рентгенівський кабінет з дотриманням умов захисту працюючих та пацієнтів
( замінено двері на спеціальні, здійснено захисне покриття стін та стелі). У
Центрі дитячої та юнацької творчості працювали над проектом «Екологічний
велотуризм», за рахунок коштів якого придбано 25 велосипедів, облаштовано
кімнату для їх зберігання. Також тут відвідали минулорічний проект – Музей
І.І.Мечникова та ознайомилися з роботою, яку протягом року проведено на
його базі з науковцями України та зарубіжжя. У Петро-Іванівській сільській
раді здійснили роботи в рамках проекту «Заради здоров'я людини»:
відремонтували приміщення Митрофанівського фельдшерсько-акушерського
пункту, де працівники та пацієнти тепер знаходяться в сучасних комфортних
умовах. Друголиманський навально-виховний комплекс ( початкова школадитсадок) за рахунок проекту має сучасні побутові умови: туалети, пральну
кімнату. Дошкільнята та школярі дякували дорослим за клопоти про їх
перебування у закладі, демонстрували свої вміння та таланти. Це перший
проект громади, яка тепер має наміри і наділі брати участь у конкурсах,
проектах, грантах. А Топільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів має
досвід участі і перемог: вони вже реалізували п»ятий проект,в приміщенні
школи з того часу замінено вікна та двері, замінено повністю систему
опалення, проведені ремонти спортзалу та актового залу. Та ініціативна
група має плани подальшого розвитку закладу. 179 тис грн. направлено на
міні-проекти з районного бюджету, 296 тис. грн. - кошти сільських та
селищного бюджетів, також витрачено спонсорські кошти. А в процесі
реалізації міні-проектів виконано ряд робіт та заходів, направлених на
розвиток відповідних закладів, за рахунок коштів місцевих бюджетів та
коштів базових сільгосппідприємств. Тільки разом ми можемо працювати на
розвиток, а, отже, на майбутнє.

Дозвольте за дорученням обласної ради вручити Сертифікати
переможців обласного конкурсу «Разом в майбутнє» тим, де їх реалізовано.
( Сертифікати для передачі на об»єкти вручають голова районної ради
Г.Г.Турбаба та голова районної державної адміністрації І.В.Григоренко:
міні-проект «Часткова заміна вікон в Кутьківській ЗОШ І-ІІ ст.» депутату
районної ради О.М.Остапенку та Кутьківському сільському голові
В.Л.Остапенко; міні-проект «Заміна старих вікон на енергозберігаючі в
Вільшанській ЗОШ І-ІІІ ст.» депутату районної ради Ю.В.Лебединському
та Вільшанському сільському голові С.В.Мараховському).
Зараз тут відбудеться звітно-виборна конференція районної Спілки
ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). Всіх запрошених просимо
взяти участь.
Питання порядку денного розглянуті. нагадую, що затверджено
обласний бюджет, прийнято державний бюджет на 2018 рік. До кінця грудня
ми будемо проводити сесію по затвердженню районного бюджету на
наступний рік. Всіх виконавців та розробників районних програм просимо
підготувати звіти про їх виконання у цьому році та підготувати проекти
програм, термін дії яких закінчується, оприлюднивши їх за 20 днів згідно
чинного законодавства.
Знову дякуємо депутатським корпусам місцевих рад за підтримку
районних цільових програм. А головним розпорядникам коштів нагадуємо,
що ці кошти надаються як цільова субвенція, і використовувати їх ви маєте за
цільовим призначенням. Це стосується в першу чергу Центру первинної
медико-санітарної допомоги.
Шістнадцята сесія районної ради сьомого скликання оголошується
закритою.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).
Дякую за роботу.

Голова
Дворічанської районної ради

Г.Турбаба

