УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
другого пленарного засідання двадцять третьої сесії
VІІ скликання
25 жовтня 2018 року
смт Дворічна

Районна рада, великий зал адмінбудинку,10-00

Всього обрано депутатів
районної ради

26

Взяло участь в роботі сесії

18

(Списки додаються)
Сесію відкриває голова Дворічанської районної ради Турбаба Г.Г.
Шановні депутати!
На друге пленарне засідання чергової двадцять третьої сесії районної
ради сьомого скликання прибуло 18 депутатів із 26 обраних.
Кворум, необхідний для проведення сесії районної ради є.
Друге пленарне засідання двадцять третьої сесії Дворічанської районної
ради сьомого скликання оголошується відкритою.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).
На сесію запрошені
голова районної державної адміністрації,
керівники районних організацій та установ, причетні до розгляду питань.
(Списки додаються).
Пропонується секретарем пленарного засідання обрати депутата
Василець Валентину Анатоліївну.
Пропозицію підтримано.

С Л У Х А Л И: Про затвердження порядку денного другого пленарного
засідання чергової ХХІІІ сесії районної ради VІІ
скликання
-----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Друге пленарне засідання проводиться для розгляду бюджетних,
кадрових питань та питань спільної власності громади району. Порядок
денний двома профільними комісіями 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 територіальної оборони
Дворічанського району на 2018-2019 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 22 березня 2018 року
№ 413- VІІ ( із змінами)
-------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.- голова районної ради
Як ми знаємо, тренувальні збори територіальної оборони збори
пройшли в кінці серпня на початку вересня. Район брав участь у зборах. Ми
приймали рішення про внесення змін до програми в частині облаштування
місця для проведення зборів. Але необхідно внести уточнення щодо
відшкодування витрат на утримання місця проведення. Райвійськкомат
пропонує внести зміни до затвердженої програми територіальної оборони в
частині уточнення термінів згідно договорів.
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 програми покращення якості надання
послуг Дворічанським районним сектором Головного
управління Державної міграційної служби України в
Харківській області на 2018-2022 роки для забезпечення
ефективної взаємодії і співпраці з органами місцевого
самоврядування
----------------------------------------------------------------------------Доповідає: Налигач І.В. – завідувач Дворічанського
районного сектору Головного управління Державної
міграційної служби України в Харківській області
З метою покращення якості надання послуг Дворічанським районним
сектором, поліпшення його матеріально-технічного та ресурсного

забезпечення
для належного надання послуг мешканцям місцевих
територіальних громад району пропонується затвердити цільову програму,
на виконання заходів якої надаватимуться субвенції місцевих бюджетів, так
як місцеві громади співпрацюють з сектором, громадянам надаються
послуги, надходять кошти.
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 участь у обласному конкурсі міні-проектів розвитку
територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2019 році
-------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Як відомо, обласна рада внесла зміни до положення про конкурс
«Разом в майбутнє», в тому числі стосовно термінів подання проектів на
наступний рік. Цього року ми подавали проекти, як і раніше, в лютомуберезні, і 9 проектів визнано переможцями та реалізуються в районі. На 2019
рік проекти подаються з 1 вересня по 31 жовтня. Ми маємо схвалити ті
проекти, з якими ініціатори звернулися для спів фінансування з районного
бюджету, та гарантувати виділення коштів в разі їх перемоги. Аналогічне
рішення ми приймали стосовно цьогорічних проектів, успішно їх виконуємо.
Пропонуємо підтримати два проекти.
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
Пропонується внести зміни до кошторисів бюджетних установ за
зверненнями головних розпорядників коштів: центральна районна лікарня на
інсуліни; відділ освіти на харчування та придбання холодильника для ліцею;
управління соціального захисту перерозподіл коштів на субсидії відповідно
до фактичних обсягів. Також зараховуються кошти субвенцій місцевих
бюджетів та розподіляються на виконання районних програм з
територіальної оборони, соціального захисту населення і розвитку сімейної

медицини. На засіданні комісії питання розглядалось та зміни знайшли
підтримку.
(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 спільну власність територіальних громад сіл, селища
Дворічанського району
-------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.- голова районної ради
Є пропозиція, погоджена постійною профільною комісією, про дозвіл
на передачу в оренду частини фойє районного будинку культури для заняття
танцювальних гуртків.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: одноголосно
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про подовження терміну дії контракту з директором
комунального підприємства “Дворічанське БТІ ”
Третяковим Л.П.
------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.- голова районної ради
1 листопада спливає термін дії контракту з директором нашого
комунального підприємства «Дворічанське бюро технічної інвентаризації»
Третяковим Л.П. На засідання комісії було погоджено подовження контракту
ще на два роки.
Третяков Л.П.
Підприємство працює, за рік звертається близько 300 чоловік. Після
прийняття рішення районної ради про узгодження тарифів, підприємство
може спокійно працювати, бюджетної підтримки за цей рік не отримували,
скарг не було.
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 Керівника комунального некомерційного
підприємства Центр первинної медико-санітарної
допомоги Дворічанського району
---------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.- голова районної ради

Ми приймали ряд рішень щодо первинної медицини в рамках медичної
реформи. Зокрема, був проведений конкурс на зайняття посади керівника
комунального некомерційного підприємства Центр первинної медикосанітарної допомоги, визначено переможця Грінаковську Юлія Леонідівну,
якого пропонується призначити на посаду з 26 листопада, звільнивши від
виконання обов»язків Приходіна В.В. після закінчення щорічної відпустки.
Депутат Остапенко О.М. запитує, чи присутня кандидат на керівника, і як
вона бачить свою роботу, зокрема, з утримання мережі на територіях
населених пунктів, таких як Кутьківка, де на приміщення керівництвом
центру на зверталося уваги. Треба знаходити спільну мову з місцевою
владою, підтримувати кадри, такі як була Зейда Людмила Петрівна на
нашому ФАПі.
Дорошенко В.І.
Людина на конкурсі пройшла співбесіду, подала конкурсну пропозицію,
справила позитивне враження.
Турбаба Г.Г.
Це вже напутні слова керівнику, побажання. Юлія Леонідівна знає район та
кадри, в тому числі, медичні, бо тривалий час працювала в районі. Має
досвід управлінської діяльності, очолювала районну та Куп»янську
міжрайонну санстанцію.
Грінаковська Ю.Л.
Знаю проблеми медицини, знайома з працівниками закладів, бувала на місцях.
Розумію, що слід забезпечити взаємодію із вторинною ланкою, мати єдиний
медичний простір. Важливе значення має співпраця з місцевими радами, та
спільне вирішення питань. Мої наміри – працювати на користь людям.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- 14;
проти- немає;
утрималися –4.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про відтермінування виконання рішення районної ради
від 20 вересня 2018 року № 481-VІІ «Про передачу на
баланс КП «Улибка» об»єкта спільної власності
територіальних громад сіл, селища Дворічанського
району»
------------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г.- голова районної ради
В зв»язку з початком опалювального сезону, потребою коштів та часу
на переоформлення документів на газопостачання та електричну енергію,
пропонується визначити, що прийняте нами на першому пленарному
засіданні рішення набирає чинності після завершення опалювального сезону
весною 2019 року.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
Голова районної державної адміністрації І.В.Григоренко вітає директора
КП «Дворічанське БТІ» та призначеного керівника КНП ЦПМСД
Грінаковську Ю.Л. та бажає успіхів у роботі на благо району.
Турбаба Г.Г.
На наше звернення народний депутат України Д.О.Шенцев вніс пропозиції до
бюджету наступного року, нас інформовано, що частково вирішуються
питання ремонту доріг на Тавільжанку та Рідкодуб, виділяється частково
субвенція на ремонт районного будинку культури, враховано частково
пропозицію щодо погашення різниці ф тарифах, але відхилено пропозицію
щодо компенсації витрат на пільгове перевезення та збільшення субвенції
на оплату послуг теплопостачання, водопостачання, інших комунальних
послуг.
Турбаба Г.Г.
Питання порядку денного розглянуті.
Друге пленарне засідання двадцять третьої сесії районної ради сьомого
скликання оголошується закритою.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).
Дякую за роботу. Сподіваємось, що прийняті рішення будуть успішно
втілені в життя.

Голова
Дворічанської районної ради

Г.Турбаба

