УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання сорокової сесії
VІІ скликання
12 листопада 2020 року
смт Дворічна

Районна рада, великий зал адмінбудинку,10-00

Всього обрано депутатів
районної ради

25

Взяло участь в роботі сесії

17

(Списки додаються)
Сесію відкриває голова Дворічанської районної ради Турбаба Г.Г.
Шановні депутати!
На пленарне засідання позачергової сорокової сесії районної ради
сьомого скликання прибуло 17 депутатів із 25 обраних.
Кворум, необхідний для проведення сесії районної ради є.
Сорокова сесія Дворічанської районної ради сьомого скликання
оголошується відкритою.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).
Турбаба Г.Г.
На сесію запрошені селищний та сільські голови, керівники районних
організацій та установ, причетні до розгляду питань порядку денного. Голова
районної державної адміністрації на лікарняному. Представляю заступника
голови районної державної адміністрації - Томко Анастасія Іванівна.
(Списки додаються).
В зв»язку з роботою в умовах карантину рекомендуємо застосовувати засоби
індивідуального захисту, дотримуватися по відношенню один до одного
безпечної дистанції та інших рекомендацій, запропонованих МОЗ України.

Депутат Дорошенко В.І. пропонує секретарем пленарного засідання
обрати депутата Саранді Н.М.
Пропозицію підтримано.
С Л У Х А Л И: Про затвердження порядку денного ХL сесії районної
ради VІІ скликання
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Позачергову сесію районної ради скликано на клопотання районної
державної адміністрації згідно з розпорядженням, оприлюдненим на сайті
районної ради. Проєкти рішень оприлюднені на сайті районної ради, доведені
до депутатів в електронному вигляді. Питання внесення змін до бюджету
розглянуте на засіданні постійної комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку. Пропонується проект порядку денного прийняти за
основу.
Депутати одноголосно підтримують пропозицію.
На голосування ставиться пропозиція про внесення до порядку денного
питання про затвердження рішення постійної комісії з політико-правових
питань, депутатської діяльності та власності щодо затвердження Плану
розвитку КНП «Дворічанська районна лікарня» на 2020-2021 роки.
Одноголосно ця пропозиція підтримується.
Депутати голосують за прийняття проєкту рішення з доповненням в
цілому.
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 звіту про виконання районного
бюджету за 9 місяців 2020 року)
-----------------------------------------------------------------------Доповідає:Татаренко В.М. –
начальник фінансового
відділу районної державної адміністрації
Виконання доходної частини загального фонду районного бюджету з
урахуванням між бюджетних трансфертів становить 103,3%. Рівень
виконання власних і закріплених доходів загального фонду (без урахування
трансфертів) за звітний період становить 112,6% до плану з врахуванням
внесених змін. Найбільш вагомою часткою в виконанні загального фонду
районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб 33831,9 тис. грн. або

112,9% до уточненого плану це на 5107,9 тис. грн.. більше ніж за
відповідний період 2019 року.
Видатки районного
бюджету
з
урахуванням
трансфертів
склали 77790,7 тис.грн, з них видатки загального фонду – 73829,5 тис.грн,
спеціального – 5961,2тис.грн. На заробітну плату з нарахуваннями по
загальному фонду було направлено 55443,8 тис.грн., або 75,1% від загальних
видатків, харчування 416,9 тис.грн., на оплату енергоносіїв 5164,2 тис. грн.
Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що
фінансуються з районного бюджету, відсутня.
(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 внесення змін рішення районної ради від 19 грудня
2019 року №645-VІІ «Про районний бюджет на 2020 рік»
та додатків до нього (із змінами)
-----------------------------------------------------------------------Доповідає:Татаренко В.М. –
начальник фінансового
відділу районної державної адміністрації
До змін пропонується включити питання зарахування коштів
переданих з обласного бюджету, в тому числі, за розпорядженням про
розподіл коштів на забезпечення доступної, якісної освіти, субвенції з
сільських бюджетів на виконання заходів загальнорайонних програм, в тому
числі надання допомоги постраждалим від пожежі жителям села Гороб»ївка.
Також за рахунок перевиконання районного бюджету пропонується
виділення коштів на оплату праці, придбання матеріалів для забезпечення
роботи закладів освіти, охорони здоров»я, соціального захисту, а також на
заходи цільових програм. Зміни стосуються і перерозподілу коштів по
статтях видатків в межах затверджених асигнувань за зверненнями головних
розпорядників. Проєкт змін розглянутий на засіданні профільної постійної
комісії за участі керівників, погоджений.
(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 районної ради
з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
-----------------------------------------------------------------------Доповідає:Татаренко В.М. –
начальник фінансового
відділу районної державної адміністрації
Пропонується затвердити рішення постійної комісії х питань бюджету,
соціально-економічного розвитку, прийняті в міжсесійний період щодо
виділення коштів на придбання інсулінів та зарахування коштів 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 Програми соціального захисту
населення Дворічанського району на 202-2021 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 19 грудня
2019 року №634-VІІ
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Скоропльот Н.І.- начальник управління
соціального захисту населення районної державної
адміністрації
Пропонується доповнити програму по змісту та по заходах текстом
щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування.
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 2021 рік
Комунального некомерційного підприємства Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
Дворічанського району
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Грінаковська Ю.Л. – директор КНП ЦПМСД
Дворічанського району
Пропонується затвердити фінансовий план установи, поданий згідно
Порядку, затвердженого районною радою.
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 оголошення конкурсу на посаду директора
Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Дворічанської районної ради Харківської
області
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Коваль Н.І. – начальник відділу освіти,
молоді та спорту районної державної адміністрації
Пішов в життя директор Вільшанської школи після тривалої хвороби. В
зв»язку з наявною вакансією пропонується оголосити конкурс та затвердити
склад конкурсної комісії. Процедура проведення конкурсу, Положення
затверджені районною радою, досвід проведення конкурсу по Кам»янській
гімназії вже є.
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 погодження розміру батьківської плати за
навчання
в
Комунальному
початковому
спеціалізованому
мистецькому
навчальному
закладі «Дворічанська дитяча музична школа» на
2020-2021 навчальний рік
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради

Відділ культури подав на погодження розмір батьківської плати за
навчання в музичній школі на поточний навчальний рік. Плата збільшена на
10 гривень, що обумовлюється підвищенням мінімальної заробітної плати.
Пільги залишаються, як і в попередні роки.
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 прийняття зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Харківської області
автомобіля службового
у спільну власність
територіальних громад сіл, селища Дворічанського
району
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради

15 жовтня обласна рада прийняла рішення про передачу у спільну
власність громади району автомобіля для нашої первинної медицини.
Пропонується прийняти рішення про його прийняття до спільної власності
громади району.
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 прийняття у спільну власність територіальних
громад сіл, селища Дворічанського району автобуса
шкільного спеціалізованого ATAMAND093S4 із спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Харківської області
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради

Ми виділяли кошти на співфінансування придбання шкільного
автобуса. Він є у відділі освіти на відповідальному зберіганні. 15 жовтня
обласна рада прийняла рішення про його передачу. Пропонується прийняти
рішення про прийняття його до спільної власності громади району.
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 прийняття з комунальної власності територіальної
громади Вільшанської сільської ради у спільну власність
територіальних громад сіл, селища Дворічанського
району матеріальних цінностей
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Вільшанська сільська рада в рамках свої освітньої програми придбала
обладнання та матеріли для Вільшанської школи та прийняла рішення про їх
передачу з комунальної власності до спільної власності громади району. Такі

рішення ми в же приймали. Пропонується прийняти матеріальні цінності у
спільну власність, передати на баланс відділу освіти, молоді та спорту для
Вільшанської школи.
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 рішення районної ради від 15
березня 2012 року № 222-VІ «Про спільну власність
територіальних громад сіл, селища району»
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
З метою впорядкування питань спільної власності громади району
пропонується внести зміни до рішення районної ради про передачу стадіону
«Колос» в оперативне управління нашого комунального закладу «Спорт для
всіх», уточнивши назву, як у затвердженому районною радою переліку, що
викладено у проекті рішення..
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 політикоправових питань, депутатської діяльності та власності
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Пропонується затвердити рішення профільної постійної комісії
районної ради про затвердження Плану розвитку КНП «Дворічанська
районна лікарня» на 2020-2021 роки, який потрібен для додаткового
фінансування.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
Турбаба Г.Г.
25 жовтня відбулися місцеві вибори. Виборці Дворічанщини виявили
активність та прийшли на виборчі дільниці, дотримуючись вимог карантину.
Дякуємо всім, хто свідомо взяв участь у виборах та зробив виважений вибір;
членам виборчих комісій, які чесно працювали; посадовцям місцевих рад та
органів виконавчої влади за створення умов для роботи дільничних

виборчих комісій, облаштування виборчих дільниць відповідно до вимог
законодавства; громадським спостерігачам, правоохоронним органам та всім,
хто забезпечував належне проведення виборчого процесу.
Тепер очікуємо на прийняття законопроєкту 3651, за яким будемо
завершувати роботу в нинішньому році та організовувати роботу нової
селищної ради і взаємодіяти з Куп»янською районною радою. Зараз всі
місцеві ради працюють в межах повноважень згідно чинного законодавства,
виконують свої обов»язки, приймають необхідні рішення, забезпечують
потреби громадян.
Турбаба Г.Г.
Сорокова сесія районної ради сьомого скликання оголошується
закритою.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).
Дякую за роботу.

Голова
Дворічанської районної ради

Галина ТУРБАБА

