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ПРОТОКОЛ
ХІV сесії Барвінківської районної ради VІІ скликання
від 28 квітня 2017 року
місце проведення : зал засідань
районної ради та районної
державної адміністрації
час проведення : 10.00 годин
Головуюча :
Щолок В.С., голова районної ради.
Присутні :
- 27 депутати із 34 (за списком)
Відсутні
- хворіють
1 чол.
- у відрядженні
4 чол.
- з невідомих причин 2 чол.
Головуюча оголосила пленарне засідання сесії відкритим.
Запрошені : депутат районної ради , перший заступник голови Харківської
обласної державної адміністрації Беккер Марк Львович, депутат районної ради,
голова Барвінківської районної державної адміністрації
Ромах Володимир
Іванович, начальник Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури
Харківської області Ткаченко Олександр Вікторович , начальник Барвінківського
відділення поліції
Балаклійського відділу поліції
Головного Управління
Національної поліції в Харківській області Туренко Андрій Миколайович,
начальник Барвінківського районного сектору Головного Управління Державної
служби з надзвичайних сітуацій в Харківській області Глущенко Володимир
Олександрович,
заступники
та
начальники
відділів
,
управлінь
райдержадміністрації, керівники районних служб, відповідальні працівники
виконавчого апарату районної ради та сільські голови.
Всього : 83 чол.
Голова районної ради Щолок В.С. запропонувала для забезпечення роботи
пленарного засідання сесії обрати секретаріат у складі двох депутатів: Волик А.П.,
Дяченко О.В. та внесла пропозицію проголосувати за дані кандидатури списком.
Пропозицію поставлено на голосування.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- немає
Пропозицію підтримано.
СЛУХАЛИ:
Про затвердження порядку денного ХІV сесії районної ради VІІ скликання.
Доповідала : Щолок В.С., голова районної ради .
Доповнень і зауважень до питань які пропонуються на розгляд пленарного
засідання ХІV сесії районної ради VІІ скликання не надійшло.
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Голосували :

«за»
«проти»
«утримались»

- 27
- немає
- немає

ВИРІШИЛИ:
Рішення «Про затвердження порядку денного ХІV сесії районної ради VI
скликання» прийняти в цілому .
(Рішення № 365-VIІ додається)
СЛУХАЛИ :
„ Про регламент і час роботи ХІV сесії районної ради VІІ скликання ”.
Доповідала : Щолок В.С. , голова районної ради
Вона запропонувала наступний регламент і час роботи ХІV сесії районної
ради VІІ скликання
- По основних питаннях надати доповідачам
до 10 хвилин
- По інших питаннях доповідачам надати
до 5 хвилин
- Виступаючим
до 3 хвилин
- В кінці сесії для оголошень
до 3 хвилин.
сесію провести за дві години .
Районна рада
ВИРІШИЛА :
Погодитися із запропонованим регламентом і часом роботи ХІV сесії
районної ради VІІ скликання.
1. СЛУХАЛИ :
Про виконання районного бюджету за І квартал 2017 року та внесення змін до
рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 280-VІІ " Про районний
бюджет на 2017 рік" та додатків до нього (зі змінами) .
Доповідав : Чухно М.В., начальник районного фінансового управління.
( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло
ВИСТУПИВ : Курочкін О.Л., заступник голови постійної комісії з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку , він сказав , що на засіданні
постійній комісії розглядалось питання про виконання районного бюджету за І
квартал 2017 року та внесення змін до районного бюджету .
За 1 квартал поточного року забезпечено виконання бюджету по всіх
доходних джерелах, що дало змогу профінансувати видатки на утримання галузей
освіти на 72 відсотки, охорони здоров'я на 83 %, соціальні виплати на 98 %.
Збільшуються доходи районного бюджету за рахунок субвенцій з державного ,
міського та сільських бюджетів і
спрямувуються навідшкодування вартості
ліків, покращення забезпечення навчального процесу в
загальноосвітніх
навчальних та позашкільних закладах , центру первинної медико-санітарної
допомоги, районній раді ветеранів та інше .
Також зміни вносяться по видатках за рахунок вільного залишку
та
направляються закладам охорони здоров'я, відділу освіти , сектору культури та
туризму , управлінню соціального захисту населення на виконання заходів
районних програм.
Від імені постійнної комісії вношу пропозицію затвердити проект рішення з
даного питання.
Голосували :
«за»
- 27
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«проти»
- немає
«утримались»
- немає
ВИРІШИЛИ : рішення Про виконання районного бюджету за І квартал 2017 року
та внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 280-VІІ "
Про районний бюджет на 2017 рік" та додатків до нього (зі змінами) прийняти .
( рішення № 366-VIІ додається)
СЛУХАЛИ :
2.Про хід виконання Програми соціального захисту населення
Барвінківського району на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 16 сесії
райради 6 скликання від 13 березня 2013 року № 334- VІ (зі змінами)
Доповідала : Макаровська Л.В., начальник управління соціального захисту
населення Барвінківської РДА.
( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло
ВИСТУПИЛА : Деревянко Т.О., член постійної комісії з питань функціонування
та розвитку гуманітарної сфери та соціального захисту населення вона сказала, що
передбачені в програмі заходи виконуються і комісія пропонує затвердити проект
рішення з даного питання .
Голосували :

«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- немає
ВИРІШИЛИ : рішення Про хід виконання Програми соціального захисту
населення Барвінківського району на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 16
сесії райради 6 скликання від 13 березня 2013 року № 334- VІ (зі змінами)
прийняти .
( рішення № 367-VIІ додається)
СЛУХАЛИ :
3.Про хід виконання районної програми «Цукровий діабет » на 2015-2017
роки, затвердженої рішенням 31 сесії райради 6 скликання від 27.05.2015 року
№ 662-VІ (зі змінами).
Доповідав: Халєєв О.А., головний лікар КЗОЗ «Барвінківська центральна районна
лікарня».
( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло
ВИСТУПИВ : : Васильєв В.І., голова постійної комісії з питань спільної
власності територіальних громад міста та сіл району, законності та депутатської
діяльності він сказав, що пропонується інформацію взяти до відома та затвердити
проект рішення з даного питання.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- немає
ВИРІШИЛИ : рішення Про хід виконання районної програми «Цукровий діабет »
на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням 31 сесії райради 6 скликання від
27.05.2015 року № 662-VІ (зі змінами) прийняти .
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( рішення № 368-VIІ додається)
СЛУХАЛИ :
4. Про хід виконання Програми „ Дошкільна освіта ” на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням позачергової 4 сесії райради 7 скликання від 19.02.
2016 року № 69-VІІ .
Доповідала: Коптєва Н.О., начальник відділу освіти Барвінківської РДА
.
( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло
ВИСТУПИВ : Рябуха В.І. , член постійної комісії з питань функціонування та
розвитку гуманітарної сфери та соціального захисту населення , він сказав що
розглянувши інформацію
відділу освіти про хід виконная програми комісія
пропонує затвердити проект рішення з данного питання.
Голосували :

«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про хід виконання Програми „ Дошкільна освіта ” на 20162020 роки, затвердженої рішенням позачергової 4 сесії райради 7 скликання від
19.02. 2016 року № 69-VІІ прийняти .
( рішення № 369 -VIІ додається)
СЛУХАЛИ :
5.
Про хід виконання Програми допризовної підготовки, військовопатріотичного виховання молоді, призову громадян України на строкову
військову службу у 2016-2020 роках та під час мобілізації, затвердженої
рішенням 5 сесії райради 7 скликання від 02.03.2016 року № 82-VІІ .
Доповідав: Домашов В.Ф., тимчасово виконуючий обовязки районного військового
комісара.
( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло .
ВИСТУПИЛА : Захарова Н.В. , член постійної комісії з питань спільної власності
територіальних громад міста та сіл району, законності та депутатської діяльності ,
вона сказала що комісія пропонує інформацію взяти до відома , відповідальним
виконавцям продовжити реалізацію заходів Програми та пропонує затвердити
проект рішення з даного питання.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про хід виконання Програми допризовної підготовки,
військово-патріотичного виховання молоді, призову громадян України на строкову
військову службу у 2016-2020 роках та під час мобілізації, затвердженої рішенням
5 сесії райради 7 скликання від 02.03.2016 року № 82-VІІ .
( рішення № 370-VIІ додається)
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СЛУХАЛИ :
6.Про хід
виконання Програми газифікації Барвінківського району
Харківської області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 5 сесії
райради 7 скликання від 02.03.2016 року № 84-VІІ .
Доповідав: Калінін О.С., перший заступник голови Барвінківської РДА
( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про хід виконання Програми газифікації Барвінківського
району Харківської області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 5 сесії
райради 7 скликання від 02.03.2016 року № 84-VІІ прийняти в цілому.
( рішення № 371 -VIІ додається)
СЛУХАЛИ :
7.Про хід виконання Програми Цивільного захисту, пожежної та техногенної
безпеки в Барвінківському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням
5 сесії райради 7 скликання від 02.03.2016 року № 88-VІІ .
Доповідав: Калінін О.С., перший заступник голови Барвінківської РДА.
( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло .
ВИСТУПИВ : Пазюра М.С., член постійної комісії з питань функціонування
та розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин , він сказав , що
пропонується інформацію взяти до відома та затвердити проект рішення з даного
питання.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про хід виконання Програми Цивільного захисту, пожежної
та техногенної безпеки в Барвінківському районі на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням 5 сесії райради 7 скликання від 02.03.2016 року № 88-VІІ прийняти.
( рішення № 372 -VIІ додається)
СЛУХАЛИ :
8. Про хід виконання Програми створення матеріальних резервів для
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків у Барвінківському районі на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням 5 сесії райради 7 скликання від 02.03.2016 року № 90
-VІІ .
Доповідав: Калінін О.С., перший заступник голови Барвінківської РДА
( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
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ВИРІШИЛИ : рішення Про хід виконання Програми створення матеріальних
резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та їх наслідків у Барвінківському районі на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням 5 сесії райради 7 скликання від 02.03.2016 року
№ 90 -VІІ прийняти в цілому.
( рішення № 373 -VIІ додається)
СЛУХАЛИ :
9.
Про хід виконання Програми створення та функціонування місцевої
пожежної охорони Барвінківського району на 2016 – 2020 роки, затвердженої
рішенням 5 сесії райради 7 скликання від 02.03.2016 року № 85-VІІ .
Доповідав: Калінін О.С., перший заступник голови Барвінківської РДА
( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про хід виконання Програми створення та функціонування
місцевої пожежної охорони Барвінківського району на 2016 – 2020 роки,
затвердженої рішенням 5 сесії райради 7 скликання від 02.03.2016 року № 85-VІІ
прийняти в цілому.
( рішення № 374 -VIІ додається)
СЛУХАЛИ :
10. Звіт директора комунального закладу «Барвінківський районний
Будинок культури» Барвінківської районної ради Харківської області
Молгачова О.О. про роботу закладу.
Доповідав: Молгачов О.О., директор комунального закладу «Барвінківський
районний Будинок культури ».
( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Звіт директора комунального закладу «Барвінківський
районний Будинок культури» Барвінківської районної ради Харківської області
Молгачова О.О. про роботу закладу прийняти в цілому.
( рішення № 375 -VIІ додається)
СЛУХАЛИ :
11. Звіт директора комунального закладу «Барвінківський краєзнавчий
музей» Барвінківської районної ради Харківської області Куплевацького
С.А. про роботу закладу.
Доповідав: Куплевацький С.А., директор комунального закладу «Барвінківський
краєзнавчий музей » Барвінківської районної ради Харківської області.
( Інформація додається )
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Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Звіт директора комунального закладу «Барвінківський
краєзнавчий музей» Барвінківської районної ради Харківської області
Куплевацького С.А. про роботу закладу прийняти в цілому.
( рішення № 376 -VIІ додається)
СЛУХАЛИ :
12.Звіт директора комунального закладу початкового спеціалізованого
мистецького навчального закладу « 2-Іванівська дитяча музична школа»
Барвінківського району Харківської області Румянцевої І.Ф. про роботу
закладу.
Доповідала: Румянцева І.Ф., директор комунального закладу початкового
спеціалізованого мистецького навчального закладу « 2-Іванівська дитяча музична
школа».

( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Звіт директора комунального закладу початкового
спеціалізованого мистецького навчального закладу « 2-Іванівська дитяча
музична школа»
Барвінківського району Харківської області Румянцевої І.Ф.
про роботу закладу прийняти в цілому.
( рішення № 377 -VIІ додається)
СЛУХАЛИ :
13.Звіт директора комунального закладу початкового спеціалізованого
мистецького навчального закладу «Барвінківська дитяча музична школа»
Барвінківського району Харківської області Ткаченко П.Л. про роботу
закладу.
Доповідав: Ткаченко П.Л., директор комунального закладу початкового
спеціалізованого мистецького навчального закладу «Барвінківська дитяча
музична школа» Барвінківського району Харківської області.
( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Звіт директора комунального закладу початкового
спеціалізованого мистецького навчального закладу «Барвінківська дитяча
музична школа»
Барвінківського району Харківської області Ткаченко П.Л.
про роботу закладу прийняти в цілому.
( рішення № 378 -VIІ додається)
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СЛУХАЛИ :
14. Звіт виконуючої обов'язки директора комунального закладу
Барвінківська централізована бібліотечна система» Барвінківської районної
ради Харківської області Черняк Л.С. про роботу закладу.
Доповідала: Черняк Л.С., в.о.директора комунального закладу «Барвінківська
централізована бібліотечна система»
( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Звіт виконуючої обов'язки директора комунального
закладу Барвінківська централізована бібліотечна система» Барвінківської
районної ради Харківської області Черняк Л.С. про роботу закладу прийняти в
цілому.
( рішення № 379 -VIІ додається)
СЛУХАЛИ : Про депутатські запити .
Інформавала : Щолок В.С. , голова районної ради.
15. 1.Про депутатський запит депутата Барвінківської районної ради Канюки
В.В. до Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури, голови
Барвінківської районної державної адміністрації, голови Барвінківської
районної ради та начальника Харківського обласного бюро судово-медичної
експертизи з вимогою припинити незаконну діяльність судмедєксперта
центральної районної лікарні Мірошніченко Оксани Юріївни.
Доповідав: Канюка В.В. депутат Барвінківської районної ради .
ВИСТУПИВ: Андрієнко М.В., депутат Барвінківської районної ради, він сказав ,
що на його думку сама Рак Т. П. повина звернутись з даного питання до
правоохороних органів, а не до депутатів районної ради , тому що районна рада
це не слідчи органи і не може доказати провину судмедєксперта .
ГОЛОВУЮЧА Щолок В.С. , ознайомила депутатів з власноруч написаною заявою
Рак Тетяні Петрівни стосовно даного питання. В заяві вона прохає припинити
розгляд справи за депутатським запитом Канюки Віктора Васильовича з питання
корупційних дій з боку судмедєксперта Мірошниченко Оксани Юріївни .
Претензій ніяких до неї не має і
до Канюки Віктора Васильовича , як до
депутата районної ради, не зверталась.
ВИСТУПИВ: Пазюра М.С, депутат Барвінківської районної ради, він сказав що
« до керіництва АФ « Подолівська » звернулась Рак Т.П. с проханням надати їй
матеріальну допомогу , так як « за поховання родича у неї витянули всі гроші».
Даний факт потребує перевірки правоохороними оргнами і я вважаю , що ще
може бути проявом конкуренції .
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Відповідно до статті 21 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"
вимога депутата Барвінківської районної ради Канюки В.В. поставлена на
голосування .
Голосували : «за - 3
«проти» - 22
«утримались» - 2
ВИРІШИЛИ: рішення «Про депутатський запит депутата Барвінківської районної
ради Канюки В.В. до Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури,
голови Барвінківської районної державної адміністрації, голови Барвінківської
районної ради та начальника Харківського обласного бюро судово-медичної
експертизи
з вимогою
припинити незаконну діяльність судмедєксперта
центральної районної лікарні Мірошніченко Оксани Юріївни » не приймати .
СЛУХАЛИ : 16 РІЗНЕ .
16.1. Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду
та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств,
установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад міста та
сіл Барвінківського району , в новій редакції
Доповідає: Ухань В.М., заступник голови Барвінківської районної ради
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про затвердження Положення про порядок призначення
на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств,
установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад міста та сіл
Барвінківського району , в новій редакції прийняти в цілому.
( рішення № 380 -VIІ додається)
16.2. Про затвердження плану заходів щодо оптимізації мережі навчальних
закладів Барвінківського району у 2017 році .
Доповідала: Коптєва Н.О., начальник відділу освіти Барвінківської РДА
( Інформація додається )
Запитання доповідачу поставила Малиновська Н.В., депутат Барвінківської
районної ради.
Доповідач надала відповідь депутату на поставлене запитання .
Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували : «за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
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ВИРІШИЛИ : рішення Про затвердження плану заходів щодо оптимізації мережі
навчальних закладів Барвінківського району у 2017 році прийняти в цілому.
( рішення № 381 -VIІ додається)
16.3. Про визначення опорним закладом Барвінківську загальноосвітню
школу І-ІІІ ступенів № 1 Барвінківської районної ради Харківської області.
Доповідала: Коптєва Н.О., начальник відділу освіти Барвінківської РДА
( Інформація додається )
Запитання доповідачу поставив Курочкін О.Л., депутат Барвінківської
районної ради, депутатська фракція партії «СОЛІДАРНІСТЬ»
Доповідач надала відповідь депутату на поставлене запитання .
Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про визначення
опорним закладом Барвінківську
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 Барвінківської районної ради
Харківської області прийняти в цілому.
( рішення № 382 -VIІ додається)
16.4. Про затвердження штатного розпису і вартості путівки комунального
закладу спільної власності територіальних громад міста та сіл
Барвінківського району «Барвінківський районний позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку дітей «Барвінок» у 2017 році .
Доповідала: Коптєва Н.О., начальник відділу освіти Барвінківської РДА
( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про затвердження штатного розпису і вартості путівки
комунального закладу спільної власності територіальних громад міста та сіл
Барвінківського району
«Барвінківський районний позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку дітей «Барвінок» у 2017 році прийняти в цілому.
( рішення № 383 -VIІ додається)
16.5 .Про встановлення розміру плати за харчування працівникам комунального
закладу спільної власності територіальних громад міста та сіл
Барвінківського району «Барвінківський районний позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку дітей «Барвінок», які працюватимуть у таборі в
2017 році .
Доповідала: Коптєва Н.О., начальник відділу освіти Барвінківської РДА
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( Інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про встановлення розміру плати за харчування
працівникам комунального закладу спільної власності територіальних громад
міста та сіл Барвінківського району «Барвінківський районний позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку дітей «Барвінок», які працюватимуть у таборі в 2017
році прийняти в цілому .
( рішення № 384 -VIІ додається)
16.6.Про призначення Єфремової Л.Г. на посаду директора комунального
закладуспільної власності територіальних громад
міста та сіл
Барвінківського району «Барвінківський районний позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку дітей «Барвінок».
Доповідав: Ухань В.М., заступник голови Барвінківської районної ради.
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про призначення Єфремової Л.Г. на посаду
директора комунального закладуспільної власності територіальних громад міста
та сіл Барвінківського району «Барвінківський районний позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку дітей «Барвінок» прийняти в цілому .
( рішення № 385 -VIІ додається)
16.7.Про подовження трудових відносин з Румянцевою І.Ф., директором
комунального закладу початкового спеціалізованого
мистецького
навчального закладу « 2-Іванівська дитяча музична школа» Барвінківського
району Харківської області
Доповідав: Ухань В.М., заступник голови Барвінківської районної ради.
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про подовження трудових відносин з Румянцевою І.Ф.,
директором комунального закладу початкового спеціалізованого мистецького
навчального закладу « 2-Іванівська дитяча музична школа» Барвінківського
району Харківської області прийняти в цілому .
( рішення № 386 -VIІ додається)
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16.8.Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора комунального
закладу «Барвінківський районний будинок культури» Барвінківської
районної ради Харківської області
Доповідав: Ухань В.М., заступник голови Барвінківської районної ради.
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора
комунального
закладу
«Барвінківський районний
будинок
культури»
Барвінківської районної ради Харківської області прийняти в цілому .
( рішення № 387 -VIІ додається)
16.9.Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора комунального
закладу Барвінківська централізована бібліотечна система» Барвінківської
районної ради Харківської області.
Доповідав: Ухань В.М., заступник голови Барвінківської районної ради.
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про оголошення конкурсу на зайняття посади
директора комунального закладу Барвінківська централізована бібліотечна
система» Барвінківської районної ради Харківської області прийняти в цілому .
( рішення № 388 -VIІ додається)
16.10.Про перерозподіл майна спільної власності територіальних громад міста
та сіл Барвінківського району з балансу КЗОЗ "Барвінківська центральна
районна лікарня" на баланс КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Барвінківського району»
Доповідав: Малемоненко М.А., начальник юридичного відділу Барвінківської
районної ради
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
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ВИРІШИЛИ : рішення Про перерозподіл майна спільної власності територіальних
громад міста та сіл Барвінківського району з балансу КЗОЗ "Барвінківська
центральна районна лікарня" на баланс КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Барвінківського району»прийняти в цілому .
( рішення № 389 -VIІ додається)
16.11. Про надання згоди на прийняття із спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Харьковської області до спільної власності
територіальних громад міста та сіл Барвінківського району медичного
обладнання .
Доповідав: Малемоненко М.А., начальник юридичного відділу Барвінківської
районної ради
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про надання згоди на прийняття із спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Харьковської області до спільної
власності територіальних громад міста та сіл Барвінківського району медичного
обладнання прийняти в цілому .
( рішення № 390 -VIІ додається)
16.12.Про затвердження Статуту комунального закладу охорони здоров'я
"Барвінківська центральна районна лікарня" в новій редакції.
Доповідав: Малемоненко М.А., начальник юридичного відділу Барвінківської
районної ради
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про затвердження Статуту комунального закладу охорони
здоров'я "Барвінківська центральна районна лікарня" в новій редакції прийняти в
цілому .
( рішення № 391 -VIІ додається)
16.13.Про внесення змін до Положення про платні послуги комунального
закладуохорони здоров’я Барвінківська центральна районна лікарня,
переліку та вартості платних медичних послуг, які надаються комунальним
закладом охорони здоров’я Барвінківська районна центральна лікарня,
затвердженого рішенням 9 сесії райради 7 скликання від 26 жовтня 2016 року
№ 242-VІІ.
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Доповідав: Малемоненко М.А., начальник юридичного відділу Барвінківської
районної ради
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про внесення змін до Положення про платні послуги
комунального закладуохорони здоров’я Барвінківська центральна районна лікарня,
переліку та вартості платних медичних послуг, які надаються комунальним
закладом охорони здоров’я Барвінківська районна центральна лікарня,
затвердженого рішенням 9 сесії райради 7 скликання від 26 жовтня 2016 року №
242-VІІ прийняти в цілому .
( рішення № 392 -VIІ додається)
16.14.Про надання згоди на передачу в оренду сектору культури та туризму
Барвінківської райдержадміністрації нерухомого майна спільної власності
територіальних громад міста та сіл Барвінківського району
Доповідав: Малемоненко М.А., начальник юридичного відділу Барвінківської
районної ради
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про надання згоди на передачу в оренду сектору культури
та туризму Барвінківської райдержадміністрації
нерухомого майна спільної
власності територіальних громад міста та сіл Барвінківського району прийняти в
цілому .
( рішення № 393 -VIІ додається)
16.15.Про внесення змін до Програми зайнятості населення Барвінківського
району на період до 2017 року, затвердженої рішенням ХХІ сесії районної ради
VI скликання від 25 грудня 2013 року № 478-VI (зі змінами)
Доповідала : Макаровська Л.В., начальник управління соціального захисту
населення Барвінківської РДА.
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
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ВИРІШИЛИ : рішення Про внесення змін до Програми зайнятості населення
Барвінківського району на період до 2017 року, затвердженої рішенням ХХІ сесії
районної ради VI скликання від 25 грудня 2013 року № 478-VI (зі змінами)
прийняти в цілому .
( рішення № 394 -VIІ додається)
16.16. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення
Барвінківського району на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням ХVІ сесії
районної ради VI скликання від 13.03. 2013 року № 334- VІ ( зі змінами )
Доповідала : Макаровська Л.В., начальник управління соціального захисту
населення Барвінківської РДА.
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про внесення змін до Програми соціального захисту
населення Барвінківського району на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням ХVІ
сесії районної ради VI скликання від 13.03. 2013 року № 334- VІ ( зі змінами )
прийняти в цілому .
( рішення № 395 -VIІ додається)
16.17.Про внесення змін до Програми розвитку культури Барвінківського
району на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням ІХ сесії районної ради VІІ
скликання від 26.10. 2016 року № 241-VIІ ( зі змінами ) .
Доповідав: Троян Ю.В., головний спеціаліст сектору культури та туризму
Барвінківської РДА.
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про внесення змін до Програми розвитку культури
Барвінківського району на
2016-2018 роки, затвердженої рішенням ІХ сесії
районної ради VІІ скликання від 26.10. 2016 року № 241-VIІ ( зі змінами )
прийняти в цілому .
( рішення № 396 -VIІ додається)
16.18. Про внесення змін до Програми надання невідкладної медичної
допомоги населенню Барвінківського району на період 2017 – 2018 роки,
затвердженої рішенням XIІІ сесії райради VIІ скликання від 24 .02. 2017
року № 335 –VІІ
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Доповідав: Казьонний С. М., заступник голови Барвінківської РДА.
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про внесення змін до Програми надання невідкладної
медичної допомоги населенню Барвінківського району на період 2017 – 2018
роки, затвердженої рішенням XIІІ сесії райради VIІ скликання від 24 .02. 2017
року № 335 –VІІ прийняти в цілому .
( рішення № 397 -VIІ додається)
16.19.Про внесення змін до Програми розвитку архівної справи в
Барвінківському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням VІІІ сесії
райради VІІ скликання від 21.07. 2016 року № 202-VIІ
Доповідав: Казьонний С. М., заступник голови Барвінківської РДА.
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про внесення змін до Програми розвитку архівної справи в
Барвінківському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням VІІІ сесії
райради VІІ скликання від 21.07. 2016 року № 202-VIІ прийняти в цілому .
( рішення № 398 -VIІ додається)
16.20. Про внесення змін до рішення ХІ сесії районної ради VІІ скликання
від 21.12. 2016 року № 292-VIІ « Про встановлення вартості харчування учнів
1-4 класів, дітей пільгових категорій в загальноосвітніх навчальних закладах,
вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів (дитячих
садків – загальноосвітніх навчальних закладів) Барвінківського району на
2017 рік.
Доповідала: Коптєва Н.О., начальник відділу освіти Барвінківської РДА
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про внесення змін до рішення ХІ сесії районної ради VІІ
скликання від 21.12. 2016 року № 292-VIІ « Про встановлення вартості
харчування учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій в загальноосвітніх
навчальних закладах, вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних
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комплексів (дитячих садків – загальноосвітніх навчальних
Барвінківського району на 2017 рік прийняти в цілому .
( рішення № 399 -VIІ додається)

закладів)

16.21. Про внесення змін до районної програми «Розвиток загальноосвітніх
навчальних закладів Барвінківського району» на 2015-2019 роки,
затвердженої рішенням ІІ сесії VII скликання від 04.12.2015 № 18-VIІ ( зі
змінами )
Доповідала: Коптєва Н.О., начальник відділу освіти Барвінківської РДА
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про внесення змін до районної програми «Розвиток
загальноосвітніх навчальних закладів Барвінківського району» на 2015-2019 роки,
затвердженої рішенням ІІ сесії VII скликання від 04.12.2015 № 18-VIІ
( зі змінами )прийняти в цілому .
( рішення № 400 -VIІ додається)
16.22. Про внесення змін до районної програми «Розвиток позашкільних
навчальних закладів Барвінківського району» на 2017-2018 роки,
затвердженої рішенням ХІ сесії VІІ скликання від 21.12.2016 № 291-VIІ
Доповідала: Коптєва Н.О., начальник відділу освіти Барвінківської РДА
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про внесення змін до районної програми «Розвиток
позашкільних навчальних закладів Барвінківського району» на 2017-2018 роки,
затвердженої рішенням ХІ сесії VІІ скликання від 21.12.2016 № 291-VIІ
прийняти в цілому .
( рішення № 401 -VIІ додається)
16.23.Про затвердження Статуту комунального закладу «БАРВІНКІВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ» Барвінківської районної ради
Харківської області в новій редакції
Доповідав: Малемоненко М.А., начальник юридичного відділу Барвінківської
районної ради
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
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«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про затвердження Статуту комунального закладу
«БАРВІНКІВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ» Барвінківської
районної ради Харківської області в новій редакції прийняти в цілому .
( рішення № 402 -VIІ додається)
16.24. Про затвердження Статуту комунального закладу «БАРВІНКІВСЬКА
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА » Барвінківської районної
ради Харківської області в новій редакції
Доповідав: Малемоненко М.А., начальник юридичного відділу Барвінківської
районної ради
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про затвердження Статуту комунального
закладу
«БАРВІНКІВСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА
»
Барвінківської районної ради Харківської області в новій редакції
прийняти в
цілому .
( рішення № 403 -VIІ додається )
16.25
Про
затвердження
Статуту
комунального
закладу
«БАРВІНКІВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ» Барвінківської районної ради
Харківської області в новій редакції
Доповідав: Малемоненко М.А., начальник юридичного відділу Барвінківської
районної ради
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про затвердження Статуту комунального
закладу
«БАРВІНКІВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ» Барвінківської районної ради
Харківської області в новій редакціїприйняти в цілому .
( рішення № 404 -VIІ додається )
16.26. Про зняття з контролю рішень Барвінківської районної ради як такі, що
виконані.
Доповідав: Ухань В.М., заступник голови Барвінківської районної ради.
( інформація додається )
Питань до доповідача не надійшло . Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
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Голосували :

«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про зняття з контролю рішень Барвінківської районної ради
як такі, що виконані прийняти в цілому .
( рішення № 405 -VIІ додається)
16.27. Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової
оцінки
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
сільськогосподарських угідь, що знаходяться у власності громадян для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовані на
території Іванівської Другої сільської ради за межами населених пунктів
Барвінківського району Харківської області»
Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про затвердження «Технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення
сільськогосподарських угідь, що знаходяться у власності громадян для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовані на території
Іванівської Другої сільської ради за межами населених пунктів Барвінківського
району Харківської області» прийняти в цілому .
( рішення № 406 -VIІ додається)
16.28. Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової
оцінки
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
сільськогосподарських угідь( рілля ), що надані в оренду ТОВ « КраєвидАгро » для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що
розташовані за межами населених пунктів на
території Іванівської
сільської ради Барвінківського району Харківської області»
Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення Про затвердження «Технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення
сільськогосподарських угідь( рілля ), що надані в оренду ТОВ « Краєвид-Агро »
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовані за
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межами населених пунктів на території Іванівської сільської ради
Барвінківського району Харківської області»прийняти в цілому .
( рішення № 407 -VIІ додається)
16.29.Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової
оцінки
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
сільськогосподарських угідь( рілля ), що надані в оренду ТОВ « КраєвидАгро » для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що
розташовані за межами населених пунктів на території Мечебилівської
сільської ради Барвінківського району Харківської області»
Питання не обговорювалось.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому.
Голосували :
«за»
- 27
«проти»
- немає
«утримались»
- нема
ВИРІШИЛИ : рішення прийняти Про затвердження «Технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського
призначення сільськогосподарських угідь( рілля ), що надані в оренду ТОВ «
Краєвид-Агро » для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що
розташовані за межами населених пунктів на території Мечебилівської сільської
ради Барвінківського району Харківської області» в цілому .
( рішення № 408 -VIІ додається )
Головуюча надала слово для виступу депутату районної ради , першому
заступнику голови Харківської обласної державної адміністрації Беккер М. Л.
Він ознайомив присутніх з результатами соціально-економічного розвитку
області, наявних проблемах та впливу очікуваних змін економічної ситуації
потягом 2017 року , про пріоритети соціально-економічного розвитку району,
проблемні питання та основні заходи
обласної
та районної державних
адміністрацій, спрямовані на їх вирішення .
Головуюча сказала, що всі питання порядку денного ХІVсесії VІІ скликання
районної ради розглянуто і оголосила сесію закритою.
Додаток : результати поіменного голосування на 31 стор.

Голова районної ради

В.С. Щолок

