УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

============================================================
ПРОТОКОЛ
06.11.2014 року

37 сесія 6 скликання

Всього депутатів

30

Присутніх на сесії

19 депутатів

Голова ради

С. Яременко

Секретар

Н. Чигрин

Присутні: Снігир А.В. – газета «Пульс»,
СтрусьО.Ю.–старший прокурор Іллінецької районної прокуратури,
Проданець О.В. – начальник відділу архітектури та містобудування
Іллінецької РДА,
представники громади – жителі мікрорайону «Варварівка» - 6 чоловік.
ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

1. Про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2014 року.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
2. Про затвердження розпоряджень міського голови.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
3. Про виділення матеріальної допомоги.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
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4. Про надання пільг та звільнення від батьківської плати за утримання
дітей у дошкільних навчальних закладах.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
5. Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний
ремонт ліній вуличного освітлення.
Інформує Швець В.А. – перший заступник міського голови.
6. Про надання приміщень громадським організаціям безоплатно в тимчасове
користування.
Інформує Яременко С.А. – міський голова.
7. Земельні питання.
Інформує Новіков А.М. – землевпорядник міської ради.
Сесію відкрив міський голова Яременко Сергій Арсентійович та зазначив, що
на сесії присутні 19 депутатів міської ради від загального складу депутатського
корпусу ( 30 депутатів).
Прозвучав Гімн України.
Міський голова Яременко С.А. ознайомив присутніх з порядком денним 37
сесії 6 скликання.
Міський голова запропонував внести до порядку денного слідуючі питання:
1. Про надання пільг та звільнення від батьківської плати за утримання дітей
у дошкільних навчальних закладах,
2. Про виділення матеріальної допомоги,
3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування Іллінецькій районній раді (до земельних питань),
4.Про надання приміщень громадським організаціям безоплатно в тимчасове
користування.
Секретар міської ради Н.Чигрин запропонувала внести до порядку денного
питання: «Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний
ремонт ліній вуличного освітлення».
Міський депутат Ящук В.О. взявши слово, повідомив щодо нього із заявою
звернувся гр. Фльора А.П. і попросив щоб він вніс до порядку денного сесії його
питання вказане в заяві, в якій Фльора А.П. просить надати у власність земельну
ділянку по вулиці К.Маркса,22а між будинками №22 та №24 розміром 7х15
площею 105 метрів квадратних для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі.
Міський голова запитав про те, чи в когось будуть ще пропозиції, доповнення
чи зауваження щодо порядку денного сесії.
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Представники мікрорайону «Варварівка» запитали чи буде слухатись на
сьогоднішній сесії заява, яку вони подали.
Міський голова сказав, що на їх заяву направлена відповідь, на сьогодні є
звернення міського депутата Письменної О.В. відносно даного питання, яке буде
вивчено та розглянуто на постійній комісії, якою будуть надані пропозиції щодо
цього питання.
Секретар міської ради Н.Чигрин зачитала присутнім заяву від жителів
мікрорайону «Варварівка» та відповідь на неї (копія заяви та відповіді
додається).
Міський голова Яременко С.А. звернувся до жителів мікрорайону «Варварівка»
і наголосив, що якщо вони бажають, то можуть бути присутні на сесії, але не
повинні заважати роботі депутатів.
Міський голова оголосив голосування за внесення до порядку денного питань:
1. Про надання пільг та звільнення від батьківської плати за утримання дітей
у дошкільних навчальних закладах,
2. Про виділення матеріальної допомоги,
3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування Іллінецькій районній раді (до земельних питань),
4.Про надання приміщень громадським організаціям безоплатно в тимчасове
користування.
5. Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт
ліній вуличного освітлення.
«За» проголосували всі присутні депутати (всього 19 чол.) та міський голова,
всього – 20 чол., «Проти», «Утримались» - немає.
Міський голова оголосив голосування за внесення до порядку денного питання
розгляду заяви гр. Фльори А.П., в якій він просить надати у власність земельну
ділянку по вулиці К.Маркса,22а між будинками №22 та №24 розміром 7х15
площею 105 метрів квадратних для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі, яке запропонував міський депутат Ящук В.О.
«За» внесення до порядку денного данного питання проголосували 14
присутніх депутатів, «Проти» - 5, «Утримались» - немає. Розгляд заяви Фльори
А.П. не вноситься до порядку денного.
Міський голова оголосив голосування за запропонований порядок денний 37
сесії 6 скликання з додатково внесеними питаннями.
«За» запропонований порядок денний 37 сесії 6 скликання з врахуванням
доповнення проголосувало 19 депутатів та міський голова (всього 20 чол.).
«Проти», «Утримались»- немає.
Міський голова Яременко С.А. повідомив, що на сесії присутній гр. Снігир
А.В. від громадської організації, який хоче проводити відео зйомку сесії.
Депутат міської ради Романова Л.Г. запитала від якої?
Міський голова відповів, що від громадської організації «Іллінецька районна
спілка протидії корупції та злочинності».
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Гр. Снігир А.В. сказав, що він представляє газету «Пульс».
Міський голова оголосив голосування за знімання камерою. «За»
проголосували - 7 присутніх депутатів, «Проти» - 12, «Утримались» - немає. Не
прийнято. Міський голова попросив виключити камеру.
Міський голова Яременко С.А. сказав про те, що приступаємо до розгляду
питань порядку денного.
1.СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2014 року.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради (інформація додається).
ВИСТУПИЛИ:
Міський голова Яременко С.А. розповів присутнім, що за
виконані роботи в минулому році міська рада ще розраховується, недавно
перерахували останніх 15 тисяч.
Міський депутат Письменна О.В. поцікавилась чому не проходять платежі
батьківської плати.
Попівська О.М. відповіла, що не проводить казначейство.
Заболотний В.В. – депутат міської ради запитав - що це за вид податку збір за
деякі види підприємницької діяльності і чому його не можна збільшити, адже
весь центр міста забудований кіосками і т.д. Ще є питання червоної лінії, хто
надавав дозвіл на будівництво в межах червоної лінії.
Попівська О.М. надала відповідь, що цей вид податку це бувший патент, який
сплачується і виконується.
Роїк Ю.П. – архітектор міської ради повідомив, що з 2011 року дозвола на
будівництво в місті надає відділ в райдержадміністрації.
Міський голова Яременко С.А. розповів, що наші жителі питають чому в місті
знову проводиться ремонт вулиці Ворошилова, хоча є і гірші, які потребують
ремонту. А це тому, що вулиця Ворошилова – дорога, на якій великий рух
автотранспорту. З обласного бюджету виділили 527 тисяч гривень, з місцевого –
444 тисячі гривень, хоча проектом передбачено 2 мільйони гривень. Виконали
тільки частину робіт.
Міський депутат Пастух Ю.А. запитав про те, хто зробив ремонт доріг в
мікрорайоні «Голики».
Міський голова надав відповідь, що дані дороги зроблені за кошти міської
ради.
В обговоренні даного питання взяли участь міські депутати Чигрин Н.А.,
Болебрух В.М., та внесли пропозицію проголосувати за даний проект рішення.
Міський голова оголосив голосування.
«За» внесену пропозицію проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2014 року»
(додається).
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2.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень міського голови.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
Попівська О.М. зачитала присутнім проект рішення з даного питання та
відмітила, що постійна комісія розглянула проект рішення і рекомендувала сесії
прийняти його.
ВИСТУПИЛИ: В обговоренні даного питання взяли участь міські депутати
Чигрин Н.А., Пастух Ю.А., Шапочук О.І., та внесли пропозицію проголосувати
за даний проект рішення.
Міський голова оголосив голосування.
«За» внесену пропозицію проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження розпоряджень міського голови» (додається).
3.СЛУХАЛИ: Про виділення матеріальної допомоги.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
ВИСТУПИЛИ: В обговоренні даного питання взяли участь міські депутати
Уманська Н.А., Романова Л.Г., та внесли пропозицію проголосувати за даний
проект рішення.
Міський голова оголосив голосування.
«За» внесену пропозицію проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про виділення матеріальної допомоги» (додається).
4.СЛУХАЛИ: Про надання пільг та звільнення від батьківської плати за
утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
ВИСТУПИЛИ: В обговоренні даного питання взяли участь міські депутати
Болебрух В.М., Зубачевський П.М., та внесли пропозицію проголосувати за
даний проект рішення.
Міський голова оголосив голосування.
«За» внесену пропозицію проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання пільг та звільнення від батьківської плати за
утримання дітей у дошкільних навчальних закладах» (додається).
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5.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт ліній вуличного освітлення.
Інформує Швець В.А. – перший заступник міського голови.
ВИСТУПИЛИ: В обговоренні даного питання взяли участь міські депутати
Демчук В.М., Чигрин Н.А., та внесли пропозицію проголосувати за даний проект
рішення.
Міський голова оголосив голосування.
«За» внесену пропозицію проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт ліній вуличного освітлення» (додається).
6.СЛУХАЛИ: Про надання приміщень громадським організаціям безоплатно в
тимчасове користування.
Інформує Яременко С.А. – міський голова.
ВИСТУПИЛИ: В обговоренні даного питання взяли участь міські депутати
Чигрин Н.А., Кришталь М.І., та внесли пропозицію проголосувати за даний
проект рішення.
Міський голова оголосив голосування.
«За» внесену пропозицію проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання приміщень громадським організаціям безоплатно в
тимчасове користування» (додається).
7. СЛУХАЛИ: Розгляд заяв і звернень з питань землекористування.
Інформує Новіков А.М.- землевпорядник міської ради.
Землевпорядник міської ради Новіков А.М. розповів, що постійна комісія
міської ради з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища на своєму засіданні
розглянула заяви та звернення, вивчила їх та надала певні пропозиції:
7.1.«Про передачу в оренду земельної ділянки Столяр А.С.» (рішення додається)
– не було додано витягу про право власності на будівлю, на сьогодні донесено
даний витяг.
7.2.«Про надання згоди ТОВ «Літинський м’ясокомбінат» на передачу в
суборенду земельної ділянки ФОП Загороднюк А.В.» - Загороднюк А.В.
оформила документи на кіоск, а землю хоче взяти в суборенду у ТОВ
«Літинський м’ясокомбінат» (рішення додається), бо дану землю можна
отримати тільки через аукціон, тому що на ній розташована тимчасова споруда,
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заборгованості за оренду землі немає, суборенда буде до лютого місяця 2017
року.
7.3. «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення у
власність шляхом викупу ФОП Приймаку П.В.» (рішення додається)
звернувся із заявою ФОП Приймак П.В. про викуп земельної ділянки площею
0,0230 га, що розташована в м.Іллінці по вулиці Кірова 114 Б, для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі.
7.4. «Про розгляд заяви Олійника С.П.» (рішення додається) - землевпорядник
міської ради Новіков А.М. зачитав заяву гр. Олійника С.П., розповів що до заяви
додані копія паспорта і кода Олійника, копія державного акту на право власності
на земельну ділянку площею 36 метрів квадратних по вулиці К.Маркса,36 для
гаражного будівництва, копія першої сторінки технічного паспорту на даний
гараж, копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності на гараж, копія свідоцтва про право власності на
гараж №2 на загальну площу 76,6 кв.м.
Олійник С.П. був запрошений на розгляд своєї заяви на засіданні постійної
комісії, але на засідання комісії не з’явився (довів до відома землевпорядника
міської ради, що дуже зайнятий і не може прийти на засідання постійної комісії).
Постійна комісія з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища Іллінецької міської
ради 6 скликання на своєму засіданні 8 жовтня 2014 року вирішила направити
лист гр. Олійнику С.П., жителю м. Іллінці, вул. К.Маркса, 46, кв.№8 із
слідуючим
змістом
«представити
письмове
погодження
жителів
багатоквартирного будинку щодо надання Вам додаткової площі земельної
ділянки комунальної власності для будівництва індивідуального гаража
відповідно до ст. 48 закону України «Про землеустрій» з метою врахування
громадських інтересів, крім того члени комісії вирішили запропонувати
Олійнику С.П. отримати вищевказану земельну ділянку на умовах оренди», та
розглянути дане питання на сесії міської ради 28.10.2014 року.
Олійник С.П. самовільно захватив 12 метрів квадратних землі міської ради під
гаражем, та за гаражем без дозвільних документів огородив земельну ділянку
міської ради. Комісія виходила на місце і все це зафіксувала в акті. Міська рада
направляла йому лист щоб розгородив захоплену землю. Але і досі все на місці.
ВИСТУПИЛИ: Міський голова Яременко С.А. повідомив, що гр. Олійник С.П.
звернувся з позовною заявою в суд, щоб узаконити дану земельну ділянку під
гаражем.
Міський депутат Заболотний В.В. запитав, чи є погодження сусідів?
Секретар ради Чигрин Н.А. відповіла, що погодження від сусідів Олійник С.П.
не надав, і тому підготовлений проект рішення про відмову.
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7.5. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в постійне користування Іллінецькій районній раді» (рішення додається) затвердити Іллінецькій районній раді Вінницької області проект землеустрою,
щодо відведення земельної ділянки несільськогосподарського призначення в
постійне користування площею 0,2227 га розташованої в м.Іллінці по вулиці
Залізнодорожна 1, для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування, це земля під військоматом.
7.6. До міської ради звернувся гр. Пустенький Ю.М. з заявою про надання йому
дозволу на збір вихідних матеріалів для будівництва ставка та відведення
земельної ділянки для передачі в оренду орієнтовною площею 7 га за межами с.
Неменка, є схема даної земельної ділянки, розташованої за ставком Антонюка (за
межами с. Неменка).
Міський депутат Болебрух В.М. повідомив, що на цій землі жителі с. Неменка
випасають худобу, далі йде річка.
Міський голова наголосив, що дана земельна ділянка може надаватись тільки
через аукціон, ще ніхто дану землю не віддає.
Новіков А.М. повідомив. Що земельна комісія вирішила направити лист
Пустенькому Ю.М., в якому повідомити, що земельна комісія вирішила спочатку
обстежити дану земельну ділянку, а вже потім буде надавати будь-які
рекомендації.
Болебрух В.М. розповів, що там колись було поселення Неменка, для чого
людина має виготовляти документацію, а потім їй відмовлять.
Чигрин Н.А. задала питання Новікову А.М. – чому обстежували дану земельну
ділянку без депутата?
Новіков А.М. повідомив, що він попередньо з Пустеньким Ю.М. виїздили для
огляду даної земельної ділянки, там улоговина довжиною приблизно 700 метрів,
не угіддя, ростуть бур’яни. Земельна комісія вирішила направити листи
департаменту екології та природних ресурсів Вінницької ОДА та Басейнового
управління водних ресурсів річки Південний Буг, щоб надали роз’яснення з
приводу даного питання.
По нижче перерахованих питаннях комісія надала позитивні рекомендації:
7.7. «Про внесення змін до рішення 24 сесії 6 скликання від 8.02.2013 року «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що знаходиться у власності Левонюк
О.М.» (рішення додається),
7.8. «Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) громадянам для передачі у власність» (рішення додається),
7.9. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ФОП Кравчуку Ю.І.» (рішення додається),
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7.10. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам» (рішення додається),
7.11. «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Кравчуку Ю.І. на умовах оренди» (рішення додається),
7.12. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»
(рішення додається),
7.13. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок, цільове призначення яких змінюється» (рішення додається),
7.14. «Про передачу в оренду земельних ділянок громадянам» (рішення
додається),
7.15. «Про поновлення з ФОП Вовченко В.О. договору оренди земельної
ділянки несільськогосподарського призначення із земель житлової та
громадської забудови Іллінецької міської ради розташованої в межах м. Іллінці
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» (рішення додається),
7.16. «Про припинення громадянам права користування земельними ділянками
на умовах оренди» (рішення додається),
7.17. «Про визнання таким, що втратив чинність порядковий номер 3 рішення 17
сесії 6 скликання від 10.04.2012 року «Про надання дозволу на розробку
обґрунтування розмірів земельних ділянок та проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок безкоштовно у власність громадянам» стосовно
Роїка Д.Ю» (рішення додається),
7.18. «Про скасування порядкового номера 147 додатку до рішення 13 сесій 22
скликання від 12.08.1997 року міської ради з питань приватизації земельних
ділянок стосовно Горищук В.С.» (рішення додається).
Міський голова оголосив голосування за всі проекти рішень з земельних
питань крім розгляду заяви Пустенького Ю.М., Заяву Пустенького Ю.М. має
вивчити постійна комісія.
«За» - проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та міський голова, всього
20 чол., «Проти», «Утримались» - немає.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С. ЯРЕМЕНКО
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