УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання двадцять восьмої сесії
VІІ скликання
18 квітня 2019 року
смт Дворічна

Районна рада, великий зал адмінбудинку,10-00

Всього обрано депутатів
районної ради

26

Взяло участь в роботі сесії

19

(Списки додаються)
Сесію відкриває голова Дворічанської районної ради Турбаба Г.Г.
Шановні депутати!
На пленарне засідання позачергової двадцять восьмої сесії районної
ради сьомого скликання прибуло 19 депутатів із 26 обраних.
Кворум, необхідний для проведення сесії районної ради є.
Двадцять восьма 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,
причетних до розгляду питань.
(Списки додаються).
Депутат Дорошенко В.І. пропонує секретарем пленарного засідання
обрати депутата Концевича Олександра Андрійовича.
Пропозицію підтримано.

С Л У Х А Л И: Про затвердження порядку денного позачергової
ХХVІІІ сесії районної ради VІІ скликання
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Позачергову сесію районної ради скликано для вирішення
невідкладних бюджетних питань на клопотання районної державної
адміністрації. До порядку денного включені питання, які надійшли в процесі
підготовки сесії. Проекти рішень оприлюднені на сайті районної ради.
Питання розглянуті двома постійними комісіями згідно повноважень. Проект
порядку денного та проекти рішень рекомендуються постійними комісіями
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 участь у конкурсному відборі інвестиційних
програм і проектів, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів Державного фонду регіонального
розвитку у 2019 році
---------------------------------------------------------------------------Доповідає:Макогон А.П. – завідувач сектору економіки і
торгівлі районної державної адміністрації
З метою залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку
для реалізації інвестиційних проектів у Дворічанському районі подано
проект реконструкції районного будинку культури. Його реалізація
дозволить створити безпечні та комфортні умови для працівників, учасників
художньої самодіяльності і глядачів. У разі перемоги у конкурсному відборі
інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок
коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2019 році, необхідно
передбачити в районному бюджеті кошти для співфінансування заходів
проекту «Реконструкція Дворічанського районного 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 внесення змін до районного бюджету на 2019 рік,
затвердженого рішенням районної ради від 20 грудня
2018 року №527-VІІ
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Татаренко В.М. – начальник фінансового
управління районної державної адміністрації

Приймаються до районного бюджету кошти субвенції з державного
бюджету місцевими бюджетам на забезпечення якісної ,сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа», субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами, кошти іншої субвенції з 4 сільських
бюджетів на виконання районних програм. За рахунок вільних залишків
районного бюджету на 01.01.2019 року пропонується збільшити асигнування
на утримання установ, розвиток матеріально-технічної бази, фінансування
окремих програм та заходів. Також пропонується залишки коштів медичної та
освітньої субвенції направити на оновлення матеріально-технічної бази
відповідних закладів. За пропозиціями відділу освіти, молоді та спорту та
управління соціального захисту населення пропонується внести зміни до
кошторисів в межах затверджених асигнувань. Ці пропозиції розглянуті на
засіданні бюджетної комісії та 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 затвердження рішення постійної комісії з питань
бюджету, соціально-економічного розвитку
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Татаренко В.М. – начальник фінансового
управління районної державної адміністрації
Пропонується затвердити прийняте між сесіями районної ради рішення
постійної комісії щодо наданої районному бюджету субвенції.
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 Статуту комунального
некомерційного підприємства Центр первинної
медико-санітарної допомоги Дворічанського району
------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Центр первинної медико-санітарної допомоги клопоче про внесення
змін до Статуту в частині назв структурних підрозділів. Їх пропонується
викласти в тих назвах, які зазначені в ліцензії на медичну практику.
Профільна комісія клопотання підтримує.
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 план діяльності районної ради з підготовки проектів
регуляторних актів у 2019 році
------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
В зв»язку з розробленим управлінням соціального захисту населення
районної державної адміністрації Порядку відшкодування компенсаційних
виплат на пільговий проїзд та необхідністю оновлення положення про
порядок управління майном спільної власності територіальних громад
району необхідно затвердити план діяльності районної ради з підготовки
проектів регуляторних актів. Проект рішення розглянутий комісією з
політико-правових питань, депутатської діяльності та власності,
рекомендований 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 затвердження фінансового плану на 2019 рік
комунального підприємства «Улибка»
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Пропонується затвердити фінансовий план КП «Улибка» на 2019 рік,
поданий на затвердження згідно прийнятого районною радою Порядку
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану
комунальних підприємств та зразків відповідних документів. Профільною
комісією фінплан погоджено.

Депутат Дорошенко В.І 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.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- 18;
проти- немає;
утрималися- немає;
не голосували -1.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін до рішеня районної ради від 11 жовтня
2010 року № 645-V «Про надання статусу службового
житла» (із змінами)
-------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Районна рада у 2010 році після введення в дію реконструйованого під
17-квартирний житловий будинок гуртожитку в селищі Дворічна визначила
для 8 квартир статус службового житла, в основному це житло для лікарів,
яких на вистачає в наших закладах охорони здоров»я. Але тривалий час дві
квартири не зайняті, ордери на них не видані. В той же час є потреба у жилі
для пільгових категорій, таких як вдова ліквідатора аварій на ЧАЕС, про яку
ми всі добре знаємо, протягом ряду років потребує поліпшення житлових
умов, є вже ухвала суду про розгляд селищною радою питання. Селищна
рада звертається з проханням зняти статус службового житла з однієї
квартири для виділення житла пільговикам, бо є черга. Постійні комісії, які
проводили засідання перед пленарним засіданням, це питання погодили.
Депутат Остапенко О.М. запитує, де будемо брати житло, якщо приїдуть
працювати лікарі. Хай розгляне комісія.
Турбаба Г.Г.
Довгий час відсутність лікарів пов»язували з відсутністю житла в
Дворічній, але майже 10 років житло є, а лікарі не їдуть сюди. Будемо
вирішувати питання почергово, шукати варіанти.
Рибалка О.І., голова постійної комісії з політико-правових питань,
депутатської діяльності та власності
На нашому засіданні ми розглянули проект рішення та рекомендуємо його
прийняти.

В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
Турбаба Г.Г.
Звертаюся до присутніх прийняти участь у наведенні порядку на
закріплених територіях, біля своїх домоволодінь, взяти участь у щорічній
акції «За чисте довкілля», навести порядок на кладовищах перед Великоднем.
В травневі дні проводиться ряд заходів з відзначення державних свят,
запрошуємо підготуватися і взяти в них участь. Прийти на виборчі дільниці
21 квітня та взяти участь у голосуванні на другому турі президентських
виборів, а місцевим радам забезпечити порядок, як і 31 березня.
Григоренко І.В., голова районної державної адміністрації
В районі проводиться робота з благоустрою, почався ремонт доріг,
працюємо над зміцнення матеріальної бази, і сьогодні приймали рішення з
таких питань, за що ми вдячні депутатському корпусу.
Турбаба Г.Г.
Питання порядку денного розглянуті.
Двадцять восьма сесія районної ради сьомого скликання оголошується
закритою.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).
Дякую за роботу.

Голова
Дворічанської районної ради

Г.Турбаба

