УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання чотирнадцятої сесії
VІІ скликання
14 вересня 2017 року
смт Дворічна

Районна рада, великий зал адмінбудинку , 10-00

Всього обрано депутатів
районної ради

26

Взяло участь в роботі сесії

22

(Списки додаються)
Сесію відкриває голова Дворічанської районної ради Турбаба Г.Г.
Шановні депутати!
На пленарне засідання чергової чотирнадцятої сесії районної ради
сьомого скликання прибуло 22 депутатів із 26 обраних.
Кворум, необхідний для проведення сесії районної ради є.
Чотирнадцята сесія Дворічанської районної ради сьомого скликання
оголошується відкритою.
На сесію запрошені
заступники голови районної державної
адміністрації, селищний та сільські голови, керівники структурних
підрозділів районної державної адміністрації, районних організацій та
установ,
(Списки додаються).
Депутат Пилипенко В.П. пропонує секретарем сесії обрати депутата
Дорошенка Василя Івановича.
Пропозицію підтримано.

Турбаба Г.Г.
Прошу Дорошенка В.І. та першого заступника голови Дворічанської
районної державної адміністрації Бондаренка В.В. до робочої президії.
С Л У Х А Л И: Про затвердження порядку денного чергової
ХІV сесії районної ради VІІ скликання
-----------------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Сесію скликано за розпорядженням голови районної ради,
оприлюдненим в районній
газеті «Дворічанський край», на сайті районної
ради. До порядку денного включені планові питання та ті, які надійшли в
процесі підготовки сесії. Питання порядку денного розглянуті профільними
комісіями, бюджетні питання також розглядалися на засіданні перед сесією.
Пропонується порядок денний 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 реалізацію державної соціальної політики у сфері
надання субсидій жителям району
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Скоропльот Н.І. – начальник управління
соціального захисту населення районної державної
адміністрації
(Інформація 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 та доповнень до Програми соціального
захисту
населення
Дворічанського
району,
що
фінансується за рахунок коштів районного бюджету, на
2016-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від
24 грудня 2015 року № 20-VІІ ( із змінами)
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Скоропльот Н.І. – начальник управління
соціального захисту населення районної державної
адміністрації
Пропонується внести зміни та доповнення до заходів та обсягів
фінансування програми щодо поліпшення умов роботи управління,

матеріальної допомоги громадянам, компенсації за пільговий проїзд
автобусним та залізничним транспортом.
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 Районної Програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 21 лютого
2013 року №314-VІ
----------------------------------------------------------------------Доповідає: Каща В.В.- директор КЗ «Дворічанський
районний центр фізичного здоров»я населення «Спорт
для всіх»
Програма затверджувалась в 2013 році з прогнозними обсягами
фінансування по роках. Зараз потрібно внести зміни до фактичного
проведення видатків на поточний рік. Проект змін погоджений комісіями.
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 районної Програми
підвищення рівня безпеки дорожнього руху та
розвитку
дорожнього
господарства
у
Дворічанському районі на 2017-2020 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 15 червня
2017 року №284-VIІ
----------------------------------------------------------------------Доповідає:
Куштим
Г.В.–
начальник
відділу
містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, розвитку інфраструктури та цивільного
захисту, головний архітектор районної державної
адміністрації
Доповнення полягають у визначенні одержувачем коштів Служби
автомобільних доріг у Харківській області, щоб була можливість освоїти
виділені як субвенція кошти Вільшанською сільською радою на дорогу до
Першотравневого та уточнення видів робіт.
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 районної Програми поповнення
місцевого матеріального резерву для запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в
Дворічанському районі на 2016 – 2018 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 17 березня
2016 року № 53- VІІ
----------------------------------------------------------------------Доповідає:
Куштим
Г.В.–
начальник
відділу
містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, розвитку інфраструктури та цивільного
захисту, головний архітектор районної державної
адміністрації
Районна державна адміністрація просить затвердити додаток до
Програми «Пропозиції щодо поповнення місцевого матеріального резерву в
2016-2018 роках» в новій редакції, змінивши обсяги фінансування на 2017 рік
згін потреб.
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 розвитку культури
Дворічанського
району
на
2016-2018
роки,
затвердженої рішенням районної ради від 17 березня
2016 року № 46-VІІ ( із змінами)
----------------------------------------------------------------------Доповідає: Черкасова В.В. –головний спеціаліст відділу
культури і туризму районної державної адміністрації
Пропонується пункт щодо участі в різних обласних заходах доповнити
та збільшити асигнування на 30 тис грн. для участі в обласному
Слобожанському ярмарку.
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 виконання районного бюджету за І півріччя
2017 року
------------------------------------------------------------------------Доповідає: Татаренко В.М.- начальник фінансового
управління районної державної адміністрації
(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 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 змінах до обсягів міжбюджетних трансфертів з
державного та обласного бюджету; і в зарахуванні субвенцій з сільських
бюджетів; і в збільшенні асигнувань на утримання установ, розвиток
матеріально-технічної бази, фінансування окремих програм та заходів за
рахунок коштів, отриманих від перевиконання доходів загального фонду
районного бюджету; і 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 здійснювалися
видатки на термінові потреби,
пов»язані з підготовкою до нового
навчального року та опалювального сезону, а також
зараховувались
субвенції передані за рішенням обласної ради як цільові кошти та за
рішенням сільських рад на загальнорайонні 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 ефективність витрачання коштів районного бюджету
в ході виконання районних програм
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Татаренко В.М.- начальник фінансового
управління районної державної адміністрації
(Інформація додається).
Турбаба Г.Г.
Просимо сільських голів звернути увагу на участь сільських бюджетів у
фінансуванні компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним та
залізничним транспортом окремим категоріям громадян, бо це ваші люди, у
підтримці районної газети, програми соціального захисту населення в цілому.
Вдячні за участь в підтримці закладів освіти, ви розумієте важливість
існування шкіл на територіях, допомагаєте закладам охорони здоров»я. А
керівників галузей просимо використовувати кошти за цільовим
призначенням і вчасно, бо є факти, коли ми оперативно за вашими
зверненнями вирішуємо питання виділення коштів, а вони вчасно не освоєні.
Наша практика роботи з спільного виконання та фінансування галузевих
програм – це запорука розвитку.
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 хід виконання Програми розвитку культури
Дворічанського району на 2016-2018 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 17 березня 2016 року
№46- VІІ ( із змінами)
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Черкасова В.В. –головний спеціаліст відділу
культури і туризму районної державної адміністрації
(Інформація 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 хід виконання районної програми модернізації
матеріально-технічної бази КЗОЗ ЦПМСД
Дворічанського району на 2016-2017 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 17 березня 2016 року № 52VІІ ( із змінами)
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Приходін В.В. – головний лікар КЗОЗ ЦПМСД
Дворічанського району
(Інформація 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 реорганізацію юридичної особи Петро-Іванівський
навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа
І ступеня - дошкільний навчальний заклад)
Дворічанської районної ради Харківської області
шляхом приєднання до опорного закладу Дворічанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дворічанської
районної ради Харківської області
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді
та спорту районної державної адміністрації
Майже рік тому було прийняте рішення про освітній округ та
визначення опорного закладу, на минулій сесії внесено зміни до нього в
частині продовження організаційної роботи у відповідності до чинного
законодавства. Вносимо пропозицію про організацію філії опорної школи на
базі Петро-Іванівського навчально-виховного комплексу, бо там лише
початкова школа. Кадровий, матеріальний склад залишається на місці.
Сільська рада та дирекція закладу погоджується з цим варіантом.
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 надання дозволу на списання майна, що перебуває у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ
Дворічанського району
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Черкасов С.П. -головний лікар КЗОЗ
«Дворічанська ЦРЛ»
Згідно процедури подаємо пакет документів на надання дозволу на
списання будівлі 1948 року, яка знаходиться в аварійному стані, тривалий час
не використовується. Комісія погодила проект 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 узгодження тарифу на інвентаризацію нерухомого
майна для комунального підприємства «Дворічанське
бюро технічної інвентаризації»
------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Пропонується узгодити розрахований «Дворічанським бюро технічної
інвентаризації» тариф на інвентаризацію нерухомого майна. Внесено зміни
до Постанови Кабінету Міністрів, визнається таким, що втратило чинність,
розпорядження обласної державної адміністрації від 2013 року, яким
останній раз затверджувався тариф. За Статутом нашого комунального
підприємства воно розраховує тариф самостійно і подає на узгодження
засновнику. Комісія детально розглянула розрахунки, погоджує їх,
рекомендує до узгодження.
Третяков Л.П.- директор КП «Дворічанське БТІ»
За подання Антимонопольного комітету внесено зміни до порядку
встановлення тарифів. За останній час підвищилася мінімальна заробітна
плата майже в три рази, підвищилися ціни на енергоносії, ми розрахували
тариф виходячи з цих показників. Він дозволить виплачувати працівникам
мінімальну заробітну плату, працювати без дотування збитків з районного
бюджету.
Депутат Остапенко О.М., пенсіонер
Скільки будуть платити люди за послуги БТІ, чи вони підвищаться.
Третяков Л.П.
Так, підвищаться майже на третину. А скільки конкретно платити,
залежить від виду послуги. Тариф середній у порівнянні з сусідніми
районами.

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 відчуження об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селища Дворічанського
району
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
З метою впорядкування спільної власності пропонується вирішити
питання про включення до переліку об»єктів приватизації у цьому році наше
приміщення в смт Дворічна, так звані Підварки, де колись розташовувалося
ДАІ, яке його в нас орендувало. Приміщення знаходиться не в центрі, не
викликає інтересу в орендарів, які зацікавлені в центі селища. Воно з часом
руйнується, бо не зміцнюється, не ремонтується орендарем, бо воно в оренді
а не у власності. Тож пропонується відчуження шляхом продажу за
конкурсом. Комісіями питання погоджене.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за-21;
проти- немає;
утрималися – немає;
не голосували -1 (Дорошенко В.І.).
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 площею 47,5803 га,
яка розташована за межами населеного пункту території
Кам»янської сільської ради Дворічанського району
Харківської області 6321881500:03:000:0002
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Управління Держгеокадастру в Харківській області клопоче про
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки державної власності на території Кам»янської сільської
ради для проведення торгів, площа 47 га. Комісія розглянула, пакет
документів повний, висновок управління Держгеокадстру позитивний.
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 площею 21,1852 га,
яка розташована за межами населеного пункту території
Кам»янської сільської ради Дворічанського району
Харківської області 6321881500:07:000:0001
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Управління Держгеокадастру в Харківській області клопоче про
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки державної власності на території Кам»янської сільської
ради для проведення торгів, площа 21 га. Комісія розглянула, пакет
документів повний, висновок управління Держгеокадстру позитивний.
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 надання відпустки та матеріальної допомоги голові
районної ради Г.Г.Турбабі
-------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Звертаюся з заявою про надання частини щорічної відпустки та
виплати матеріальної допомоги на оздоровлення. Повідомляю, що згідно
чинного законодавства з метою уникнення конфлікту інтересів не буду брати
участі в голосуванні.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за-21;
проти- немає;
утрималися – немає;
не голосували -1 (Турбаба Г.Г.).
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
Турбаба Г.Г., голова районної ради
Питання порядку денного розглянуті.
До нас звертаються жителі району, стурбовані чутками про те, що за якоюсь
програмою національний природний парк завіз та розмножає отруйних змій.
Цим чуткам служить і опублікована в Куп»янській газеті «Франт» стаття
«Люди и змеи», яку нам передали жителі с.Вільшана з проханням надати
роз»яснення. Науковці наці парку сьогодні на семінарі. Дирекція після

нашого звернення вже опублікувала
надається представникам.

спростування у «Facebook». Слово

Начальник служби охорони національного природного парку «Дворічанський»
Кобилєв А.І. надає інформацію ( додається).
Редактор районної газети «Дворічанський край» Фомін А.Є. пропонує
опублікувати цю інформацію в газеті та оприлюднити по місцевому
радіомовленню.
Чотирнадцята сесія районної ради сьомого скликання оголошується
закритою.
Спасибі за спільну роботу по підготовці закладів освіти до роботи в
новому навчальному році всіх місцевих рад, сільгосппідприємств і
фермерських господарств, за реалізацію загальнорайонних програм, активну
роботу в комісіях, оперативний та змістовний розгляд питань. Дякую за
роботу.

Голова
Дворічанської районної ради

Г.Турбаба

