УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

============================================================
ПРОТОКОЛ
31.03.2016 року

5 сесія 7 скликання

Всього депутатів

26

Присутніх на сесії

20 депутатів

Голова ради

В. Ящук

Секретар

Н. Чигрин

Присутній: Близнюк О.В. – житель міста Іллінці.
ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
2. Про виділення матеріальної допомоги.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
3. Про безкоштовну передачу основних засобів та інших матеріалів.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
4. Про затвердження Положення про цільовий фонд Іллінецької міської ради
на 2016 рік.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
5. Про внесення змін в рішення 43 сесії Іллінецької міської ради 6 скликання
від 28.07.2015 року «Про надання згоди на добровільне об’єднання
територіальних громад».
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Інформує Ящук В.М. - міський голова.
6. Про внесення змін в додаток 1до Програми підтримки воїнів АТО та
правоохоронних органів в новій редакції затвердженої рішенням 4 сесії 7
скликання від 16.02.2016 року.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
7. Про передачу у приватну власність житла.
Інформує Роїк Ю.П. – начальник відділу містобудування та
землевпорядкування.
8. Про надання згоди ТОВ «Іллінецьке АТП №10541» на передачу у
комунальну власність Іллінецької
міської територіальної громади
артезіанської свердловини, яка знаходиться в м.Іллінці по вулиці
Залізнодорожна,59.
Інформує Роїк Ю.П. – начальник відділу містобудування та
землевпорядкування.
9. Про здійснення повноважень формування та ведення реєстру
територіальної громади і реєстрації, зняття з реєстрації місця
проживання особи.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
10. Про погодження змін до штатного розпису ДНЗ № 2 «Пролісок».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
11. Про безоплатну передачу автомобіля ВАЗ – 21043.
Інформує Ящук В.М. - міський голова.
12. Про внесення змін до рішення 2 сесії Іллінецької міської ради сьомого
скликання від 11.11.2015 року «Про утворення і обрання постійних
комісій Іллінецької міської ради сьомого скликання».
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
13. Про внесення змін до Регламенту Іллінецької міської ради 7 скликання.
Інформує Дядя В.А. – голова постійної комісії з питань регламенту,
забезпечення законності, запобігання корупції, депутатської діяльності і
етики.
14. Про затвердження рішенням сесії Іллінецької міської ради заяв громадян
про надання земельних ділянок в приватну власність.
Інформує Дядя В.А. – голова постійної комісії з питань регламенту,
забезпечення законності, запобігання корупції, депутатської діяльності і
етики.
15. Про утворення електронної черги громадян, які подали заяви про надання в
приватну власність земельних ділянок.
Інформує Дядя В.А. – голова постійної комісії з питань регламенту,
забезпечення законності, запобігання корупції, депутатської діяльності і
етики.
16.Про затвердження окремим рішенням Іллінецької міської ради рішень
виконавчого комітету Іллінецької міської ради, які стосуються надання в
приватну власність житлових приміщень.
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Інформує Дядя В.А. – голова постійної комісії з питань регламенту,
забезпечення законності, запобігання корупції, депутатської діяльності і
етики.
17. Про надання згоди на прийняття функцій замовника будівництва.
Інформує Роїк Ю.П. – начальник відділу містобудування та
землевпорядкування.
18. Земельні питання.
Інформує Новіков А.М. – землевпорядник міської ради.
19. Різне.
Сесію відкрив міський голова Ящук Володимир Миколайович.
Шановні депутати і запрошені!
Із 26 обраних депутатів Іллінецької міської ради 7 скликання на п’яту сесію
міської ради прибуло 20 депутатів, відсутніх 6 депутатів.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Наша сесія є правомочною. А тому дозвольте п’яту сесію
міської ради 7 скликання вважати відкритою.
Прозвучав гімн України.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! Нам необхідно прийняти порядок
денний п’ятої сесії міської ради. Запропонований порядок денний вам розданий.
Є пропозиція порядок денний прийняти за основу.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» запропонований порядок денний 5 сесії 7 скликання проголосували всі
присутні депутати (всього 20 чол.). «Проти», «Утримались» - немає.
Рішення прийнято.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть доповнення щодо порядку
денного?
Депутат міської ради Дядя В.А. запропонував включити додатково в порядок
денний чотири питання:
1. Про внесення змін до Регламенту Іллінецької міської ради 7 скликання.
2. Про затвердження рішенням сесії Іллінецької міської ради заяв громадян
про надання земельних ділянок в приватну власність.
3. Про утворення електронної черги громадян, які подали заяви про надання в
приватну власність земельних ділянок.
4. Про затвердження окремим рішенням Іллінецької міської ради рішень
виконавчого комітету Іллінецької міської ради, які стосуються надання в
приватну власність житлових приміщень.
Секретар міської ради Чигрин Н.А. сказала: «Два питання з озвучених, а саме:
1. Про внесення змін до Регламенту Іллінецької міської ради 7 скликання.
2. Про затвердження рішенням сесії Іллінецької міської ради заяв громадян
про надання земельних ділянок в приватну власність
розглянула постійна комісія з питань регламенту, забезпечення законності,
запобігання корупції, депутатської діяльності і етики, та рекомендувала
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винести на сесію ради, а по питанню «Про утворення електронної черги
громадян, які подали заяви про надання в приватну власність земельних
ділянок» не було рекомендації постійної комісії про те, чи виносити його на
розгляд сесії, чи ні. А питання «Про затвердження окремим рішенням
Іллінецької міської ради рішень виконавчого комітету Іллінецької міської ради,
які стосуються надання в приватну власність житлових приміщень» не
розглядала жодна з комісій.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Ставлю на голосування включення додатково в порядок
денний питання «Про затвердження окремим рішенням Іллінецької міської ради
рішень виконавчого комітету Іллінецької міської ради, які стосуються надання в
приватну власність житлових приміщень». Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» - 19, «проти» - 0, «Утримався» -1. Рішення прийнято.
Секретар міської ради Чигрин Н.А запропонувала включити додатково до
порядку денного слідуючі питання:
1. Про безкоштовну передачу основних засобів та інших матеріалів.
2. Про внесення змін в рішення 43 сесії Іллінецької міської ради 6 скликання
від
28.07.2015 року «Про надання згоди на добровільне об’єднання
територіальних громад».
3.Про надання згоди ТОВ «Іллінецьке АТП №10541» на передачу у комунальну
власність Іллінецької міської територіальної громади артезіанської
свердловини, яка знаходиться в м.Іллінці по вулиці Залізнодорожна,59.
здійснення
повноважень
формування
та
ведення
реєстру
4.Про
територіальної громади і реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання
особи.
5.Про погодження змін до штатного розпису ДНЗ № 2 «Пролісок».
6.Про безоплатну передачу автомобіля ВАЗ – 21043.
7.Про внесення змін до рішення 2 сесії Іллінецької міської ради сьомого
скликання від 11.11.2015 року «Про утворення і обрання постійних комісій
Іллінецької міської ради сьомого скликання».
8.Про надання згоди на прийняття функцій замовника будівництва,
та виключити з порядку денного питання «Про затвердження Інструкції з
діловодства Іллінецької міської ради».
Чигрин Н.А. сказала, що всі ці додаткові питання розглянуті постійними
комісіями.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Є пропозиція включити до порядку денного
запропоновані питання та виключити з порядку денного питання «Про
затвердження Інструкції з діловодства Іллінецької міської ради».
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» включення додатково до порядку денного запропонованих питань та
виключення з порядку денного питання «Про затвердження Інструкції з
діловодства Іллінецької міської ради» проголосували всі присутні депутати
(всього 20 чол.) Рішення прийнято.
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Ставлю на голосування питання щодо затвердження
порядку денного із змінами та доповненнями.
Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому із змінами та доповненнями,
прошу голосувати. Хто проти? Утримався?
«За» затвердження порядку денного в цілому із змінами та доповненнями
проголосували всі присутні депутати (всього 20 чол.) Рішення прийнято.
1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду першого питання порядку
денного «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік».
Івашківська Т. М. - начальник фінансово-економічного відділу міської ради
сказала, що проект рішення з даного питання всім розданий. Постійна комісія
міської ради з питань планування фінансів і бюджету соціально-економічного
розвитку територіальної громади внесла пропозицію виділити субвенцію з
місцевого бюджету на виконання міської Програми підтримки воїнів АТО та
правоохоронних органів на загальну суму 40000,0 грн, на зміцнення
матеріально-технічної бази правоохоронних органів, а саме: на фінансування
Немирівського міжрайонного відділу Служби безпеки України у Вінницькій
області на суму 20000,0 грн, та Іллінецького відділення Гайсинського
відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій
області на суму 20000,0 гривень.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
ВИСТУПИЛИ: Міський депутат Дядя В.А. сказав: «Як міська рада може
фінансувати державні структури ?»
Іващківська Т.М. відповіла: «У нас є Програма підтримки воїнів АТО та
правоохоронних органів» і ми можемо надавати субвенцію з місцевого бюджету
правоохоронним органам.
Міський голова Ящук В.М. запитав: «А чому ми не можемо допомогти
фінансово нашій поліції, яка контролює правопорядок в місті?»
Міський депутат Дядя В.А.: «Давайте ці 40 тисяч гривень надамо воїнам АТО,
можна спрямувати їх на розвиток міста.»
Міський голова: «Ми виділяємо воїнам АТО все, що потрібно.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо більше зауважень немає, ставлю на голосування
даний проект рішення зі змінами.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення зі змінами проголосувало 19 присутніх депутатів,
«Проти» - 1, «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік»
(додається).
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2.СЛУХАЛИ: Про виділення матеріальної допомоги.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про виділення матеріальної допомоги».
Інформує Івашківська Т. М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
ВИСТУПИЛИ: Секретар міської ради Чигрин Н.А. попросила додатково
включити в проект рішення заяви трьох громадян, а саме: Грубої Олени
Сергіївни, жительки м.Іллінці, вулиця Європейська,55, кв.11, про виділення
матеріальної допомоги на лікування, Паламарчук Любові Федорівни, жительки
м.Іллінці, вулиця Шкільна,13, про виділення матеріальної допомоги на
лікування доньки Паламарчук Ольги Вікторівни та Безчаснюк Світлани
Іванівни, жительки м. Іллінці, провулок Солов’їний, 3, про виділення
матеріальної допомоги на поховання брата Діхтяра Івана Івановича, який помер
25.03.2016 року, так як вони надійшли вже після засідання постійної комісії, але
люди потребують допомоги на лікування та поховання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення з внесеними змінами.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення зі змінами проголосували всі присутні депутати
(всього 20 чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про виділення матеріальної допомоги» (додається).
3.СЛУХАЛИ: Про безкоштовну передачу основних засобів та інших матеріалів.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про безкоштовну передачу основних засобів та інших матеріалів».
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про безкоштовну передачу основних засобів та інших
матеріалів» (додається).
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4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про цільовий фонд Іллінецької
міської ради на 2016 рік.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про затвердження Положення про цільовий фонд Іллінецької міської
ради на 2016 рік.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження Положення про цільовий фонд Іллінецької
міської ради на 2016 рік» (додається).
5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення 43 сесії Іллінецької міської ради 6
скликання від 28.07.2015 року «Про надання згоди на добровільне об’єднання
територіальних громад».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про внесення змін в рішення 43 сесії Іллінецької міської ради 6
скликання від 28.07.2015 року «Про надання згоди на добровільне об’єднання
територіальних громад».
Інформує Ящук В.М. - міський голова.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін в рішення 43 сесії Іллінецької міської ради 6
скликання від 28.07.2015 року «Про надання згоди на
добровільне об’єднання територіальних громад» (додається).
6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток 1 до Програми підтримки воїнів
АТО та правоохоронних органів в новій редакції затвердженої рішенням 4 сесії
7 скликання від 16.02.2016 року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про внесення змін в додаток 1 до Програми підтримки воїнів АТО та
правоохоронних органів в новій редакції затвердженої рішенням 4 сесії 7
скликання від 16.02.2016 року».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін в додаток 1 до Програми підтримки воїнів
АТО та правоохоронних органів в новій редакції затвердженої
рішенням 4 сесії 7 скликання від 16.02.2016 року» (додається).
7.СЛУХАЛИ: Про передачу у приватну власність житла.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про передачу у приватну власність житла».
Інформує Роїк Ю.П. – начальник відділу містобудування та
землевпорядкування.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про передачу у приватну власність житла»
(додається).
8.СЛУХАЛИ: Про надання згоди ТОВ «Іллінецьке АТП №10541» на передачу у
комунальну власність
Іллінецької
міської територіальної громади
артезіанської свердловини, яка знаходиться в м.Іллінці по вулиці
Залізнодорожна,59.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про надання згоди ТОВ «Іллінецьке АТП №10541» на передачу у
комунальну власність
Іллінецької
міської територіальної громади
артезіанської свердловини, яка знаходиться в м.Іллінці по вулиці
Залізнодорожна,59».
Інформує Роїк Ю.П. – начальник відділу містобудування та
землевпорядкування.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення
«Про надання згоди ТОВ «Іллінецьке АТП №10541» на передачу
у комунальну власність Іллінецької
міської територіальної
громади артезіанської свердловини, яка знаходиться в м.Іллінці
по вулиці Залізнодорожна,59» (додається).

9.СЛУХАЛИ: Про здійснення повноважень формування та ведення реєстру
територіальної громади і реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання
особи.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про здійснення повноважень формування та ведення реєстру
територіальної громади і реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання
особи».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про здійснення повноважень формування та ведення реєстру
територіальної громади і реєстрації, зняття з реєстрації місця
проживання особи» (додається).
10.СЛУХАЛИ: Про погодження змін до штатного розпису ДНЗ № 2 «Пролісок».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про погодження змін до штатного розпису ДНЗ № 2 «Пролісок».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про погодження змін до штатного розпису ДНЗ № 2
«Пролісок» (додається).
11.СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу автомобіля ВАЗ – 21043.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про безоплатну передачу автомобіля ВАЗ – 21043».
Інформує Ящук В.М. - міський голова.
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про безоплатну передачу автомобіля ВАЗ – 21043»
(додається).
12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 2 сесії Іллінецької міської ради
сьомого скликання від 11.11.2015 року «Про утворення і обрання постійних
комісій Іллінецької міської ради сьомого скликання».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про внесення змін до рішення 2 сесії Іллінецької міської ради сьомого
скликання від 11.11.2015 року «Про утворення і обрання постійних
комісій Іллінецької міської ради сьомого скликання».
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін до рішення 2 сесії Іллінецької міської ради
сьомого скликання від 11.11.2015 року «Про утворення і обрання
постійних комісій Іллінецької міської ради сьомого скликання»
(додається).
13.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту Іллінецької міської ради 7
скликання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про внесення змін до Регламенту Іллінецької міської ради 7
скликання».
Інформує Дядя В.А. – голова постійної комісії з питань регламенту,
забезпечення законності, запобігання корупції, депутатської діяльності і
етики.
Дядя В.А. сказав: «В міській раді не нумеруються рішення ради, буде
зручніше їх нумерувати, всі ради нумерують» та зачитав проект рішення
«1. Внести зміни до Регламенту Іллінецької міської ради 7 скликання та
доповнити статтю 11 пунктом 3 з позначкою 1 наступного змісту: «Рішення
Іллінецької міської ради має містити: назву та адресу міської ради, номер сесії
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та скликання міської ради, назву рішення, питання по якому приймається
рішення, номер та дату його прийняття, ім’я та прізвище міського голови, який
підписує рішення».
2. Встановити, що нумерація рішень міської ради розпочинається з 31 березня
2016 року у порядку черговості їх прийняття.»
ВИСТУПИЛИ: Секретар міської ради Чигрин Н.А.: «Постійна комісія
розглянула дане питання і рекомендувала сесії затвердити даний проект
рішення, але недоцільно з 5 сесії розпочинати нумерацію рішень, потрібно
починати нумерацію з першої сесії.
Міський депутат Снігир А.В. вніс пропозицію нумерувати рішення ради по
кожній сесії окремо.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували 4 присутніх депутати, «Проти» - 12,
«Утримались» - 3, «Не голосували» - 1.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
14.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішенням сесії Іллінецької міської ради заяв
громадян про надання земельних ділянок в приватну власність.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про затвердження рішенням сесії Іллінецької міської ради заяв
громадян про надання земельних ділянок в приватну власність».
Інформує Дядя В.А. – голова постійної комісії з питань регламенту,
забезпечення законності, запобігання корупції, депутатської діяльності і
етики.
Дядя В.А. сказав: «Це дуже важливе питання. Люди звертаються з заявою в
міську раду, людині або відмовляють, або реєструють в журналі, який не
прошитий, не пронумерований. Цей журнал можна переписати, і по новому
поставити нумерацію. Але якщо дані заяви громадян додатково затверджувати
на сесії, людина на руки отримає копію рішення, і цю чергу вже ніхто не зможе
перенести. Щоб не було ніяких махінацій.»
Дядя В.А. зачитує проект рішення з даного питання:
«З метою забезпечення прозорості надання громадянам в приватну власність
земельних ділянок, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань регламенту, забезпечення законності, запобігання корупції,
депутатської діяльності і етики, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затверджувати рішенням сесії Іллінецької міської ради заяви громадян
про надання їм земельних ділянок в приватну власність.
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2. В рішенні міської ради про затвердження заяви про надання в приватну
власність земельних ділянок зазначаються наступні відомості: прізвище, ім’я,
по-батькові особи, яка подала заяву, її місце проживання, адреса знаходження
земельної ділянки (якщо вона вже відома на момент подання заяви), розмір та
цільове призначення земельної ділянки, дата надходження заяви про надання в
приватну власність земельної ділянки.
3. Громадяни (окрім громадян пільгових категорій встановлених законом)
отримують в приватну власність земельні ділянки в порядку черговості
надходження їх заяв до апарату міської ради.
4. Датою надходження заяви про надання в приватну власність земельної
ділянки є дата реєстрації заяви в апараті міської ради або дата відправлення
заяви поштою згідно штемпеля на конверті.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регламенту, забезпечення законності, запобігання корупції, депутатської
діяльності і етики».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували 4 присутніх депутати, «Проти» - 7,
«Утримались» - 8, «Не голосували» - 1.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
15.СЛУХАЛИ: Про утворення електронної черги громадян, які подали заяви
про надання в приватну власність земельних ділянок.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про утворення електронної черги громадян, які подали заяви про
надання в приватну власність земельних ділянок».
Інформує Дядя В.А. – голова постійної комісії з питань регламенту,
забезпечення законності, запобігання корупції, депутатської діяльності і
етики.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
ВИСТУПИЛИ: Юрист міської ради Масненька І.В.: «Дане питання не
проголосоване на постійній комісії. Ведення електронного реєстру – це
оприлюднення персональних даних громадян, які подали свої заяви. А чи маємо
ми право це робити без згоди громадян.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: «Нехай всі громадяни, а це 400 чоловік на комісії дадуть
свої письмові згоди на оприлюднення своїх персональних даних, а потім
виносьте дане питання на розгляд сесії.»
Дядя В.А.: «Люди за прозорість. Дане питання внесено до порядку денного, а
тому ставте його на голосування.»
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА : «Я проти прийняття такого рішення, бо буду нести
відповідальність за прийняття такого рішення.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували 3 присутні депутати, «Проти» - 4,
«Утримались» - 10, «Не голосували» -3.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
16.СЛУХАЛИ: Про затвердження окремим рішенням Іллінецької міської ради
рішень виконавчого комітету Іллінецької міської ради, які стосуються надання в
приватну власність житлових приміщень.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про затвердження окремим рішенням Іллінецької міської ради рішень
виконавчого комітету Іллінецької міської ради, які стосуються надання в
приватну власність житлових приміщень».
Інформує Дядя В.А. – голова постійної комісії з питань регламенту,
забезпечення законності, запобігання корупції, депутатської діяльності і
етики.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: «А постійна комісія вивчала дане питання?»
ВИСТУПИЛИ: Чигрин Н.А.: «Нехай спочатку дане питання вивчить постійна
комісія, а вже потім виносити його на розгляд сесії міської ради.»
Роїк Ю.П. – начальник відділу містобудування та землевпорядкування:
«Питання постановки на квартирну чергу, зняття з черги, видачі ордерів і інше
відноситься до повноважень виконавчого комітету, а не ради.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: «Нехай даний проект рішення вивчать відповідні постійні
комісії міської ради, а вже потім будемо приймати рішення на сесії міської
ради.»
17.СЛУХАЛИ: Про надання згоди
на прийняття функцій замовника
будівництва.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про надання згоди на прийняття функцій замовника будівництва».
Інформує Роїк Ю.П. – начальник відділу містобудування та
землевпорядкування.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання згоди на прийняття функцій замовника
будівництва» (додається)
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18.МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду земельних питань порядку
денного.
ІНФОРМУЄ Новіков А.М. – землевпорядник міської ради.
18.1.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок земельного податку на території
Іллінецької міської територіальної громади.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про встановлення ставок земельного податку на території
Іллінецької міської територіальної громади» (додається).
18.2.СЛУХАЛИ: Про скасування рішень сесій міської ради з питань
приватизації земельних ділянок.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про скасування рішень сесій міської ради з питань приватизації
земельних ділянок» (додається).
18.3.СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратив чинність порядковий номер 6,
додатку рішення 24 сесії 6 скликання від 28.02.2013 року «Про надання дозволу
на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам» стосовно Маруненка О.Г.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
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«Про визнання таким, що втратив чинність порядковий номер 6,
додатку рішення 24 сесії 6 скликання від 28.02.2013 року «Про
надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність громадянам» стосовно
Маруненка О.Г.» (додається).
18.4.СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування земельними
ділянками громадянам.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про припинення права постійного користування земельними
ділянками громадянам» (додається).
18.5.СЛУХАЛИ: Про припинення громадянам права користування земельними
ділянками на умовах оренди.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про припинення громадянам права користування земельними
ділянками на умовах оренди» (додається).
18.6.СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди земельних ділянок з Чабанюк
В.Т.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про розірвання договору оренди земельних ділянок з Чабанюк
15

В.Т.» (додається).
18.7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядкового номера 3, додатку рішення
17 сесії 5 скликання від 30.10.2008 року « Про безоплатну передачу земельних
ділянок у приватну власність громадян» стосовно Беднарчука С.М.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін до порядкового номера 3, додатку рішення
17 сесії 5 скликання від 30.10.2008 року « Про безоплатну
передачу земельних ділянок у приватну власність громадян»
стосовно Беднарчука С.М.» (додається).
18.8.СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду земельних ділянок громадянам.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про передачу в оренду земельних ділянок громадянам»
(додається).
18.9.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) громадянам для передачі у власність.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
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ділянок в натурі (на місцевості) громадянам для передачі у
власність» (додається).
18.10.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в постійне користування ВОКСЛП «Віноблагроліс».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в постійне користування ВОКСЛП
«Віноблагроліс» (додається).
18.11.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безкоштовно у власність Сторожуку О.О.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безкоштовно у власність Сторожуку О.О.»
(додається).
18.12.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) на умовах оренди Шлапак Г.П.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
17

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) на умовах оренди Шлапак Г.П.» (додається).
18.13.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що знаходиться в комунальній власності Іллінецької міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що знаходиться в комунальній власності Іллінецької
міської ради» (додається).
18.14.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Корінкевичу Ю.В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Корінкевичу Ю.В.» (додається).
18.15.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
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«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості)» (додається).
18.16.СЛУХАЛИ: Про відмову у задоволені заяв громадянам.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про відмову у задоволені заяв громадянам» (додається).
18.17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в комунальну власність Іллінецької міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в комунальну власність
Іллінецької міської ради» (додається).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до різного.
19. РІЗНЕ.
19.1. Міський депутат Шапочук О.І.: «Був присутній на зборах громадян по
вулиці І.Франка та провулку І.Франка. Є проблема водогону. Люди просять
допомоги міської ради по заміні труб.»
Міський голова: «Нехай створять кооператив, оберуть голову, а потім вирішимо
дане питання. Але буде співфінансування.»
Шапочук О.І.: «І ще по провулку І.Франка немає освітлення.»
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Міський голова: «За три місяці вже поставили 121 світильник і 140 опор, на
сьогодні коштів немає. Можливо пізніше.»
19.2.Міський депутат Михайловський В.Б.: «Поставити сміттєві баки на в’їздах
до міста.»
19.3.Міський депутат Снігир А.В., голова депутатської групи «Громада
справедливості»: «Був зроблений запит в фінансову інспекцію про перевірку
діяльності міської ради та комунального підприємства за період 2010-2015
років. Отримано відповідь. Це тільки перевірка документації. Виявлено три
грубих порушення міським головою Яременком С.А. Перше-міським головою
Яременком С.А. незаконно виплачено перед виборами в 2015 році 21067 грн. та
23620 грн. Це порушення Бюджетного Кодексу. Друге-міським головою
Яременком С.А. неналежне виконання службових обов’язків, в 2014 році
розпорядженням міського голови збільшено видаткову частину бюджету на 380
тисяч гривень. Це теж грубе порушення. По цьому нашою міліцією внесено до
єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження. Третєзгідно актів виконаних робіт ТОВ «ВО ШЕФ» на капітальний ремонт
дорожнього покриття вулиці Ворошилова виконано робіт на суму 880760 грн.,
але до цього кошторису було включено 137130 грн., вартість робіт завищена,
можна говорити що вони десь ділись. І ще одне – ми говоримо, що потрібно
купити автовежу, яка нам дійсно потрібна, але раніше попередньою каденцією
була куплена автовежа, балансовою вартістю 84500 грн. На депутатський запит
комунальне підприємство не надало ніяких документів по даному автомобілю,
по його купівлі. В 2013 році 30 сесія міської ради надала дозвіл на списання
автомобіля балансовою вартістю 84500 грн. Згідно акту списання цей
автомобіль здали на металобрухт за 10200 грн. За дев’ять місяців 70 тисяч на
одній машині. Завтра теж буде внесено в єдиний реєстр і відкрито кримінальне
провадження.»
19.4.Секретар міської ради Чигрин Н.А. зачитала лист Верховної Ради України
від 11.03.2016 року № 04-29/14-1070 (додається).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати!
Порядок денний п’ятої сесії міської ради сьомого скликання вичерпаний. У
кого є зауваження до ведення сесії? Немає?
Хто має слово для довідок? Немає?
Дозвольте п’яту сесію міської ради сьомого скликання вважати закритою.
(Гімн України)
Міський голова

Ящук В.М.
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