УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 30
Засідання постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності,
економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього
бізнесу
(надалі – Комісія)
23 жовтня 2018 року

смт Теплик вул. Незалежності, 25
9.30 год.

Присутні: Голова Комісії: Самойленко О.Л.
Члени Комісії: Музика О.Г., Чех Г.І., Покропивний А.П.,
Герасименко В.М.
Відсутні: Герасименко В.І., Олійник В.В.
Присутні запрошені:
1. Сокотнюк Т.С. – голова районної ради;
2. Скалій В.В. – заступник голови райради.
3. Голіс В.І. – директор КП «Теплицька райдрукарня»;
4. Чечельницький Б.О. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.
(Головуючий на засіданні Голова Комісії – О. Самойленко).
Головуюча:
Шановні присутні!
На засідання Комісії прибули із семи депутатів – членів Комісії – п’ять
осіб.
Відповідно до приписів ч.9 ст.47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (далі – Закон) засідання є правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про погодження надання дозволу районній раді на укладення
договору тимчасового безоплатного користування майном (системний
блок) з КП «Теплицька районна друкарня».
Доповідає: Голіс В.І. – директор КП «Теплицька районна друкарня».
2. Про погодження надання дозволу КП «Теплицька районна
друкарня» на укладення договору оренди 1-єї кімнати приміщення, яке
знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 18, смт Теплик, загальною
площею 14,0 м2 (корисна площа – 11,5 м2, площа загального
користування – 2,5 м2).
Доповідає: Голіс В.І. – директор КП «Теплицька районна друкарня».

3. Про погодження надання дозволу КНП «Теплицька ЦПМД» на
продовження терміну дії договорів оренди частини нежитлового
приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.
Соболівка, розташованого за адресою: вул. Яблунева,1, с. Соболівка,
Теплицький район, Вінницька область, 23800: загальною площею 574,3
м2, з орендною платою 1 грн. в рік, терміном на 2 роки 11 місяців з КНП
«Теплицька ЦРЛ» та загальною площею 18,0 м2 з ФОП Костянюк Л.В.
терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою, визначеною
відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду майна, що належить до спільної комунальної власності
територіальних громад Теплицького району.
Доповідає: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД».
4. Про надання дозволу відділу освіти райдержадміністрації на
укладення договору оренди нерухомого майна – частини підвального
приміщення Теплицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, площею 60 м2, строком
на 2 роки 11 місяців, що знаходиться за адресою:вул. Незалежності,20,
смт Теплик, з орендною платою 1 грн. в рік з ГО «Національна
федерація кіокушинкай карате України».
Доповідає:
Чечельницький
Б.О.
–
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації.
5. Про надання дозволу відділу освіти райдержадміністрації на
укладення договору оренди нерухомого майна – частини приміщення
Соболівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, площею 8,64 м2, строком на 2 роки
11 місяців, що знаходиться за адресою:вул. Б. Скакодубів, 17, с.
Соболівка, з орендною платою, визначеною відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що
належить до спільної комунальної власності територіальних громад
Теплицького району.
Доповідає:
Чечельницький
Б.О.
–
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації.
Головуюча: Поставила на голосування прийняття порядку денного засідання
в цілому.
Голосували:

№
п/п
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

П.І.П.
Самойленко Ольга Леонтіївна
Герасименко
Валентина
Миколаївна
Герасименко
Володимир
Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович

Голосування
«за»
«за»
відсутній
«за»
відсутній
«за»
«за»

Всього:

«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0.
(Рішення прийнято)
1. СЛУХАЛИ: Про погодження надання дозволу районній раді на
укладення договору тимчасового безоплатного користування майном
(системний блок) з КП «Теплицька районна друкарня».
Доповідав: Голіс В.І. – директор КП «Теплицька районна друкарня».
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити районній
раді дозвіл на укладення договору тимчасового безоплатного користування
майном (системний блок) з КП «Теплицька районна друкарня та
рекомендувати голові районної ради видати відповідне розпорядження».
Голосували:

№
п/п
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

П.І.П.
Самойленко Ольга Леонтіївна
Герасименко
Валентина
Миколаївна
Герасименко
Володимир
Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

Голосування
«за»
«за»
відсутній

«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0.
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити районній раді дозвіл на укладення договору
тимчасового безоплатного користування майном (системний блок) з КП
«Теплицька районна друкарня та рекомендувати голові районної ради видати
відповідне розпорядження.
2. СЛУХАЛИ: Про погодження надання дозволу КП «Теплицька
районна друкарня» на укладення договору оренди 1-єї кімнати
приміщення, яке знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 18, смт
Теплик, загальною площею 14,0 м2 (корисна площа – 11,5 м2, площа
загального користування – 2,5 м2).
Доповідав: Голіс В.І. – директор КП «Теплицька районна друкарня».
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити надання
дозволу КП «Теплицька районна друкарня» на укладення договору оренди 1єї кімнати приміщення, яке знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 18,
смт Теплик, загальною площею 14,0 м2 (корисна площа – 11,5 м2, площа
загального користування – 2,5 м2) та рекомендувати голові районної ради
видати відповідне розпорядження».
Голосували:

№

П.І.П.

Голосування

п/п
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Самойленко Ольга Леонтіївна
Герасименко
Валентина
Миколаївна
Герасименко
Володимир
Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

«за»
«за»
відсутній

«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0.
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити надання дозволу КП «Теплицька районна друкарня»
на укладення договору оренди 1-єї кімнати приміщення, яке знаходиться за
адресою: вул. Незалежності, 18, смт Теплик, загальною площею 14,0 м2
(корисна площа – 11,5 м2, площа загального користування – 2,5 м2) та
рекомендувати голові районної ради видати відповідне розпорядження.
3. СЛУХАЛИ: Про погодження надання дозволу КНП «Теплицька
ЦПМД» на продовження терміну дії договорів оренди частини
нежитлового приміщення амбулаторії загальної практики сімейної
медицини с. Соболівка, розташованого за адресою: вул. Яблунева,1, с.
Соболівка, Теплицький район, Вінницька область, 23800: загальною
площею 574,3 м2, з орендною платою 1 грн. в рік, терміном на 2 роки 11
місяців з КНП «Теплицька ЦРЛ» та загальною площею 18,0 м2 з ФОП
Костянюк Л.В. терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою,
визначеною відповідно до Методики розрахунку і порядку використання
плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності
територіальних громад Теплицького району.
Доповідав: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД».
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити надання
дозволу КНП «Теплицька ЦПМД» на продовження терміну дії договорів
оренди частини нежитлового приміщення амбулаторії загальної практики
сімейної медицини с. Соболівка, розташованого за адресою: вул. Яблунева,1,
с. Соболівка, Теплицький район, Вінницька область, 23800: загальною
площею 574,3 м2, з орендною платою 1 грн. в рік, терміном на 2 роки 11
місяців з КНП «Теплицька ЦРЛ» та загальною площею 18,0 м2 з ФОП
Костянюк Л.В. терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою,
визначеною відповідно до Методики розрахунку і порядку використання
плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності
територіальних громад Теплицького району та рекомендувати голові
районної ради видати відповідне розпорядження».
Голосували:

№
п/п

П.І.П.

Голосування

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Самойленко Ольга Леонтіївна
Герасименко
Валентина
Миколаївна
Герасименко
Володимир
Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

«за»
«за»
відсутній

«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0.
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити надання дозволу КНП «Теплицька ЦПМД» на
продовження терміну дії договорів оренди частини нежитлового приміщення
амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Соболівка,
розташованого за адресою: вул. Яблунева,1, с. Соболівка, Теплицький район,
Вінницька область, 23800: загальною площею 574,3 м2, з орендною платою 1
грн. в рік, терміном на 2 роки 11 місяців з КНП «Теплицька ЦРЛ» та
загальною площею 18,0 м2 з ФОП Костянюк Л.В. терміном на 2 роки 11
місяців, з орендною платою, визначеною відповідно до Методики розрахунку
і порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної
комунальної власності територіальних громад Теплицького району та
рекомендувати голові районної ради видати відповідне розпорядження.
4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти райдержадміністрації
на укладення договору оренди нерухомого майна – частини підвального
приміщення Теплицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, площею 60 м2, строком
на 2 роки 11 місяців, що знаходиться за адресою: вул. Незалежності,20,
смт Теплик, з орендною платою 1 грн. в рік з ГО «Національна
федерація кіокушинкай карате України».
Доповідав:
Чечельницький
Б.О.
–
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації.
Виступили:
- Покропивний А.П., який вніс пропозицію вивчити детальніше дане питання
в частині орендної плати і розглянути його на наступному засіданні Комісії.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Вивчити дане питання і
розглянути на наступному засіданні Комісії».
Голосували:

№
п/п
1.
2
3.
4.

П.І.П.
Самойленко Ольга Леонтіївна
Герасименко
Валентина
Миколаївна
Герасименко
Володимир
Іларіонович
Музика Олег Григорович

Голосування
«за»
«за»
відсутній
«за»

5.
6.
7.

Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0.
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Вивчити дане питання і розглянути на наступному засіданні
Комісії.
5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти райдержадміністрації на
укладення договору оренди нерухомого майна – частини приміщення
Соболівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, площею 8,64 м2, строком на 2 роки 11
місяців, що знаходиться за адресою:вул. Б. Скакодубів, 17, с. Соболівка, з
орендною платою, визначеною відповідно до Методики розрахунку і порядку

використання плати за оренду майна, що належить до спільної
комунальної власності територіальних громад Теплицького району.
Доповідав:
Чечельницький
Б.О.
–
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити надання
дозволу відділу освіти райдержадміністрації на укладення договору оренди
нерухомого майна – частини приміщення Соболівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№1, площею 8,64 м2, строком на 2 роки 11 місяців, що знаходиться за
адресою: вул. Б. Скакодубів, 17, с. Соболівка, з орендною платою,
визначеною відповідно до Методики розрахунку і порядку використання
плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності
територіальних громад Теплицького району та рекомендувати голові
районної ради видати відповідне розпорядження».
Голосували:

№
п/п
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

П.І.П.
Самойленко Ольга Леонтіївна
Герасименко
Валентина
Миколаївна
Герасименко
Володимир
Іларіонович
Музика Олег Григорович
Олійник Олег Віталійович
Покропивний Анатолій Петрович
Чех Григорій Іванович
Всього:

Голосування
«за»
«за»
відсутній

«за»
відсутній
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0.
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ:
Погодити
надання
дозволу
відділу
освіти
райдержадміністрації на укладення договору оренди нерухомого майна –
частини приміщення Соболівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, площею 8,64 м2,
строком на 2 роки 11 місяців, що знаходиться за адресою:вул. Б. Скакодубів,

17, с. Соболівка, з орендною платою, визначеною відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до
спільної комунальної власності територіальних громад Теплицького району
та рекомендувати голові районної ради видати відповідне розпорядження.
Голова Комісії

О. Самойленко

Секретар Комісії

Г. Чех

