УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання двадцять першої сесії
VІІ скликання
11 травня 2018 року
смт Дворічна

Районна рада, великий зал 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 позачергової двадцять першої сесії районної
ради сьомого скликання прибуло 16 депутатів із 26 обраних.
Кворум, необхідний для проведення сесії районної ради є.
Двадцять перша сесія Дворічанської районної ради сьомого скликання
оголошується відкритою.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).
На сесію запрошені
голова районної державної адміністрації,
заступник голови, селищний та сільські голови, керівники районних
організацій та установ, причетні до розгляду питань.
(Списки додаються).
Пропонується
Олексіївну.

секретарем сесії

Пропозицію підтримано.

обрати депутата Базарну Олену

С Л У Х А Л И: Про затвердження порядку денного позачергової
ХХІ сесії районної ради VІІ скликання
-----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
За клопотанням районної державної адміністрації з метою
недопущення заборгованості по заробітній платі, виконання графіка
проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку громад «Разом в
майбутнє», надходжень до місцевих бюджетів від землі, виконання
календарного плану заходів у травні, скликано позачергову сесію районної
ради. Порядок денний головами профільних комісій рекомендовано до
затвердження. Прошу його 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 економічного і
соціального розвитку Дворічанського району на
2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від
22 лютого 2018 року № 388-VII (із змінами)
-------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.- голова районної ради

Районна державна адміністрація просить внести зміни до Програми
стосовно забезпечення державних реєстраторів з супроводження роботи з
Єдиними та державними реєстрами.
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 2018 рік,
затвердженого рішенням районної ради від 21 грудня
2017 року № 365-VІІ (із змінами)
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Татаренко В.М. – начальник фінансового
управління районної державної адміністрації
Як уже було зазначено, одним з приводів проведення позачергової
сесії районної ради є виконання графіка обласного конкурсу «Разом в
майбутнє». Із 27 поданих ініціативними групами району міні-проектів
9 визнано переможцями, з них 3 – це проекти, стосовно яких були гарантії
спів фінансування з районного бюджету, 4 – субвенції сільських бюджетів

передаються до районного бюджету за рішенням відповідних рад, 2 – будуть
реалізуватись з Петро-Іванівського та Пісківського бюджетів, бо об»єкти
місцеві. Пропонується прийняти до районного бюджету субвенції сільських
бюджетів на заходи спільних програм. Пропонується прийняти рішення
стосовно фінансування міні-проектів переможців, попередньо ми такі кошти
передбачали. з метою недопущення заборгованості з виплати заробітної
плати працівникам Центру первинної медико-санітарної допомоги, де не
вистачає 700 тис. грн., з яких – 150 тис грн. – по строках травня, тому
пропонуємо виділити з резервного фонду ці 150 тис. грн.. Також
пропонується за рахунок зменшення резервного фонду виділити кошти
Центру дитячої та юнацької творчості, відділу освіти, молоді та спорту та КЗ
«Спорт для всіх» на проведення заходів за планами травня місяця.
(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 рішення постійної комісії районної
ради з питань бюджету, соціально-економічного
розвитку
--------------------------------------------------------------------------Доповідає: Татаренко В.М. – начальник фінансового
управління районної державної адміністрації
Між сесіями районної ради профільною бюджетною комісією
приймалось рішення щодо виділення коштів на придбання туберкулінів та
зарахування коштів субвенції сільських рад на виконання загальнорайонних
програм. Пропонується це 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 встановлення вартості харчування дітей у
пришкільних таборах відпочинку
------------------------------------------------------------------------Доповідає: Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді та
спорту районної державної адміністрації
25 травня завершується навчальний рік, і розпочинається робота
пришкільних оздоровчих таборів. Пропонується встановити вартість

харчування на період оздоровлення на рівні минулого року: не менше 15
гривень в день на дитину.
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 державної власності
сільськогосподарського
призначення
( сільськогосподарські угіддя – рілля) площею 17,3107
га
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, яка розташована за межами населених
пунктів на території Новоєгорівської сільської ради
Дворічанського
району
Харківської
області
6321883300:01:000:0266
-------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.- голова районної ради

Управління
Держгеокадастру
просить
затвердити
технічну
документацію з грошової оцінки земельної ділянки державної власності
площею 17,3107 га на території Новоєгорівської сільської ради, право на яку
підлягає продажу на земельних торгах. Висновок управління
Держгеокадастру позитивний та погоджується. Це кошти в місцеві бюджети.
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 державної власності
сільськогосподарського
призначення
( сільськогосподарські угіддя – рілля) площею 22,2551 га
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва, яка розташована за межами населених
пунктів на території Новоєгорівської сільської ради
Дворічанського
району
Харківської
області
6321883300:01:000:0263
------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.- голова районної ради
Управління
Держгеокадастру
просить
затвердити
технічну
документацію з грошової оцінки земельної ділянки державної власності

площею 22,2551 га на території Новоєгорівської сільської ради, право на яку
підлягає продажу на земельних торгах. Висновок управління
Держгеокадастру позитивний та погоджується.
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 державної власності
сільськогосподарського
призначення
( сільськогосподарські угіддя – рілля) площею 129,6000 га
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва, яка розташована за межами населених
пунктів на території Новоєгорівської сільської ради
Дворічанського
району
Харківської
області
6321883300:01:000:0265
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.- голова районної ради
Управління
Держгеокадастру
просить
затвердити
технічну
документацію з грошової оцінки земельної ділянки державної власності
площею 129,6000 га на території Новоєгорівської сільської ради, право на яку
підлягає продажу на земельних торгах. Висновок управління
Держгеокадастру позитивний та погоджується.
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 державної власності
сільськогосподарського
призначення
(
сільськогосподарські угіддя –пасовища) площею 10,0000
га
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, яка розташована за межами населених
пунктів на території Вільшанської
сільської ради
Дворічанського
району
Харківської
області
6321883500:09:000:0417
------------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.- голова районної ради
Управління
Держгеокадастру
просить
затвердити
технічну
документацію з грошової оцінки земельної ділянки державної власності, це
пасовища, площею 10 га на території Вільшанської сільської ради, право на

яку підлягає продажу на земельних торгах.
Держгеокадастру позитивний та погоджується.

Висновок

управління

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 за
межами населених на території Токарівської сільської
ради Дворічанського району Харківської області
-----------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.- голова районної ради
ТОВ «Воля» просить затвердити технічну документацію з нормативної
грошової оцінки 10 земельних ділянок на території Токарівської сільської
ради. Висновок управління Держгеокадастру позитивний та погоджується.
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 районної ради надійшли відповіді на звернення депутатів щодо
ремонту дороги в с.Тавільжанка від районної державної адміністрації та
Служби автомобільних доріг у Харківській області. Дозвольте ознайомити з
ними. ( Додаються).
Голова районної державної адміністрації І.В.Григоренко
Серед пріоритетних напрямів у дорожньому будівництві в області у
2018 році не тільки дороги державного значення, але й місцеві шляхи.
Видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг
населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг
державного значення можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (як
співфінансування на договірних засадах). Планом виконання першочергових
робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування
місцевого значення у Дворічанському районі Харківської області на 2018 рік
передбачено освоєння коштів обласного бюджету у сумі 9241,0 тис.грн.
Однак, через недостатність коштів, питання співфінансування ремонту
доріг з районного бюджету, можливе лише при перевиконанні дохідної

частини за І півріччя поточного року. На даному етапі робота стосовно
ремонту та утримання доріг у районі продовжується і є у постійному
пріоритеті, як першочергова та невідкладна.
Турбаба Г.Г.
Питання порядку денного розглянуті.
Двадцять перша сесія районної ради сьомого скликання оголошується
закритою.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).
Дякую за роботу.

Голова
Дворічанської районної ради

Г.Турбаба

