
       
 

  
УКРАЇНА

Вінницька область Вінницький район
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ   № 3
3 - ої  чергової сесії

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання

24.12.2020 року                                                                 с. Лука-Мелешківська
                          

Всього депутатів ради     - 22 депутатів
Присутніх на сесії            - 19  депутатів  (додаток 1)
Запрошених                      - 11 осіб (додаток 2)

Відкриває  пленарне  засідання  3  сесії  сільської  ради  8  скликання  голова  Лука-
Мелешківської  сільської ради Августович Б.І..

За результатами реєстрації на пленарне засідання 3 сесії сільської ради 8 скликання
прибуло 19 депутатів з 22 депутатів загального складу ради.

Відповідно до частини 12 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”  сесія  повноважна  розпочати  роботу.  Надійшла  пропозиція  розпочати  роботу
сесії.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 

3 сесію Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання оголошую відкритою.
Звучить Гімн України.

Сільський  голова  Августович  Б.І.  звернув  увагу  депутатів  на  необхідність
дотримання під час голосування вимог Закону України «Про запобігання корупції» (стаття
35),  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  (стаття  59і)  щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

СЛУХАЛИ:  Обговорення  порядку  денного  та  регламенту  роботи  3  сесії  Лука-
Мелешківської сільської ради 8 скликання.

Інформація Августович Б.І., сільського голови. 
Переходимо до обговорення порядку денного, пропоную проект порядку денного

прийняти за основу. Прошу проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 

Августович  Б.І.,  сільський голова,  вніс  прропозицію прийняти  проект  порядку
денного в цілому, оскільки доповнень та зауважень немає.
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ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 

Августович Б.І., сільський голова, вніс пропозицію по регламенту роботи сесії. По
всіх питання виступи -  до  1 хв., сесію провести в межах 1год.30 хв.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 
ВИРІШИЛИ:  Порядок  денний  та  регламент  роботи  3 сільської  ради  8  склиикання
затвердити в цілому.

Порядок денний та регламент роботи 3 сесії
Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання

1. Про затвердження Регламенту Лука-Мелешківської сільської ради.
Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В.

2. Про  затвердження  структури  та  чисельності  апарату  Лука-Мелешківської
сільської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів ради, комунальних закладів та
установ.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

3. Про створення фінансового відділу Лука-Мелешківської сільської ради.
Інформує: головний спеціаліст загального відділу Бондар В.М.

4. Про  створення  Відділу  соціального  забезпечення  населення  та  охорони
здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради.

Інформує: головний спеціаліст загального відділу Бондар В.М.

5. Про  створення  Відділу  управління  майном  та  будівництва Лука-
Мелешківської сільської ради.

Інформує: головний спеціаліст загального відділу Бондар В.М.

6. Про створення Служби у справах дітей Лука-Мелешківської сільської ради.
Інформує: головний спеціаліст загального відділу Бондар В.М.

7. Про утворення старостинських округів.
Інформує: сільський голова Августович Б.І.

8. Про  затвердження  Кухар  В.А.  на  посаді  старости  Яришівського
старостинського округу.

Інформує: сільський голова Августович Б.І.

9. Про  затвердження  Мельничук  Л.Д.  на  посаді  старости  Сокиринецького
старостинського округу.

Інформує: сільський голова Августович Б.І.

10. Про затвердження Тернопільського О.П. на посаді старости Сокиринецького
старостинського округу.

Інформує: сільський голова Августович Б.І.
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11. Про затвердження Положення про старосту Лука-Мелешківської  сільської
ради.

Інформує: головний спеціаліст загального відділу Бондар В.М.

12.  Про гербові печатки номерні печатки Лука-Мелешківської сільської ради.
Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В.

13. Про  реорганізацію  Відділу  освіти  Хижинецької  сільської  ради
Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади  Вінницького  району  Вінницької
області шляхом приєднання до Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської
ради.

Інформує: головний спеціаліст загального відділу Бондар В.М.

14. Про  затвердження  Положення  про  Відділ  освіти  та  культури  Лука-
Мелешківської сільської ради.
Інформує: заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчук Е.О.

15. Про закріплення депутатів Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання
за селами територіальної громади та вулицями с.Лука-Мелешківська.

Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В.

16. Про затвердження  переліку  об’єктів  на  яких  можуть  відбувати  засуджені
покарання у вигляді громадських робіт на 2021 рік.

Інформує: сільський голова Августович Б.І.

17.  Про затвердження  переліку  об’єктів  на  яких  можуть  відбувати  порушники
адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік.

Інформує: сільський голова Августович Б.І.

18.  Про  перелік  об’єктів  та  види  оплачуваних  суспільно  корисних   робіт  для
порушників,  на  яких  судом  накладено  адміністративне  стягнення  у  вигляді  суспільно
корисних робіт.

Інформує: сільський голова Августович Б.І.

19. Про оплату праці сільського голови в 2021 році.
Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

20.  Про  встановлення  плати  для  батьків  за  перебування  дітей  у  державних  і
комунальних закладах освіти на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

21.  Про  надання  згоди  на  прийняття  у  комунальну  власність  комунальної
установи «Вінницький районний трудовий архів» Вінницької районної ради.

Інформує: сільський голова Августович Б.І.

22.  Про  затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

23.  Про  затвердження  Комплексної  оборонно-правоохоронної  Програми  Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.
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24. Про затвердження Програми розвитку культури та духовного відродження Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік.           

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

25.  Про  затвердження  Програми  благоустрою  населених  пунктів  та  розвитку
житлово-комунального  господарства  Лука-Мелешківської  сільської територіальної
громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

26.  Про  затвердження  Програми  соціального  захисту  населення  Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

27.  Про  затвердження  Програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

28.  Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування  в
Лука-Мелешківській сільській територіальній громаді на 2021 рік. 

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

29.  Про затвердження Програми розвитку освіти Лука-Мелешківської  сільської
територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

30.  Про затвердження  Програми підвищення  якості  медичного  обслуговування
населення Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

31.  Про  затвердження  Програми  забезпечення  пожежної  безпеки на  території
Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

32. Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік
(02530000000) (код бюджету).

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

33.  Про   внесення  змін  до  рішення  32  сесії  сільської  ради  7  скликання   від
24.12.2019  року  «Про  місцевий   бюджет  Лука-Мелешківської  сільської  об'єднаної
територіальної громади на 2020 рік».

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

34.  Про  надання  дозволу  на  розробку   містобудівної  документації  –  плану
зонування території сіл Прибузьке, Тютьки.
Доповідає: начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Проценко Д.Л.

35.  Про надання дозволу на розробку технічної  документації  по  встановленню
меж земельної  ділянки у постійне користування в с. Тютьки вул. Миру, 27.
Доповідає: начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Проценко Д.Л.

36.  Про надання дозволу на розробку технічної  документації  по  встановленню
меж земельної  ділянки у постійне користування в с. Цвіжин вул. М.Шевчука, 31.
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Доповідає: начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Проценко Д.Л.

37.  Про надання дозволу на  розробку технічної  документації  по  встановленню
меж земельної  ділянки у постійне користування в с. Яришівка вул. Центральна, 124а.
Доповідає: начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Проценко Д.Л.

38.  Про надання дозволу на розробку технічної  документації  по  встановленню
меж земельної  ділянки у постійне користування в с. Прибузьке вул. Шевченка, 26.
Доповідає: начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Проценко Д.Л.

39.  Про надання дозволу на розробку технічної  документації  по  встановленню
меж земельної  ділянки у постійне користування в с. Яришівка вул. Шкільна, 1.
Доповідає: начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Проценко Д.Л.

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Лука-Мелешківської сільської ради.
Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В.
Ознайомила, що на розгляд депутатів виноситься проект рішення про затвердження

Регламенту  Лука-Мелешківської  сільської  ради. Повідомила,  що  за  основу  взято
Регламент минулого скликання, про внесення змін по окремих статтях Регламенту.

Надійшла  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти за  основу  та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  58  «Про  затвердження  Регламенту  Лука-Мелешківської
сільської ради» прийняти в цілому (додається).

2.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  структури  та  чисельності  апарату  Лука-
Мелешківської  сільської  ради,  її  виконавчого комітету,  виконавчих органів  ради,
комунальних закладів та установ.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.
Ознайомила присутніх з структурою та чисельністю по установах, по приєднаним

сільським  радам.  Роз’яснила,  що  збільшений  штат  в  зв’язку  з  тривалим  періодом
реорганізації, попередження про вивільнення працівниками отримано.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 59 «Про затвердження структури та чисельності апарату Лука-
Мелешківської  сільської  ради,  її  виконавчого  комітету,  виконавчих  органів  ради,
комунальних закладів та установ» прийняти в цілому (додається).

3.  СЛУХАЛИ:  Про  створення  фінансового  відділу  Лука-Мелешківської  сільської
ради.

Інформує: головний спеціаліст загального відділу Бондар В.М..
Повідомив  про  необхідність  створення  виконавчого  органу  сільської  ради  –

фінансового  відділу  Лука-Мелешківської  сільської  ради  з  статусом  юридичної  особи
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публічного права з штатною чисельністю – 4 одиниці. А також затвердити Положення про
фінансовий  відділ  і  призначити  керівником  відділу  начальника  відділу,  головного
бухгалтера відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Шило В.М. та здійснити
заходи щодо державної реєстрації юридичної особи.

Надійшла пропозиція підтримати даний проект рішення, прийняти за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:  за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        - 
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення №  60 «Про створення фінансового відділу  Лука-Мелешківської
сільської ради» прийняти в цілому (додається).

4.  СЛУХАЛИ:  Про  створення  Відділу  соціального  забезпечення  населення  та
охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради.

Інформує: головний спеціаліст загального відділу Бондар В.М..
Повідомив  про  необхідність  створення  виконавчого  органу  сільської  ради  –

Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської
ради з статусом юридичної особи публічного права з штатною чисельністю – 4.5  одиниць.
Також  затвердити  Положення  відділу  і  призначити  виконуючим  обов'язки  керівника
відділу Вольську О.В. та здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної.

Надійшла пропозиція підтримати даний проект рішення, прийняти за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 61 «Про створення Відділу соціального забезпечення населення
та охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається).

5.  СЛУХАЛИ:  Про  створення  Відділу  управління  майном  та  будівництва Лука-
Мелешківської сільської ради.

Інформує: головний спеціаліст загального відділу Бондар В.М..
Повідомив  про  необхідність  створення  виконавчого органу  сільської  ради  –

Відділу управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської ради з статусом
юридичної особи публічного права з штатною чисельністю – 7 одиниць. Також затвердити
Положення про відділ і призначити керівником відділу Проценка Дмитра Леонідовича та
здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи.

Надійшла пропозиція підтримати даний проект рішення, прийняти за основу та в
цілому.
ВИСТУПИЛИ:

Проценко Д.Л. – депутат сільської  ради, виборчий округ № 1. 
Повідомив, що з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів участі в

обговоренні та голосуванні даного питання не прийматиме.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 19
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  62  «Про  створення  Відділу  управління  майном  та
будівництва Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається).
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6. СЛУХАЛИ: Про створення Служби у справах дітей Лука-Мелешківської сільської
ради.

Інформує: головний спеціаліст загального відділу Бондар В.М..
Повідомив  про  необхідність  створення  виконавчого  органу  сільської  ради  –

Служби  у  справах  дітей  Лука-Мелешківської  сільської  ради  (на  правах  сектору)  з
статусом  юридичної  особи  публічного  права  з  штатною  чисельністю  –  2.5   одиниць.
Також затвердити Положення про службу і призначити виконуючим обов'язки керівника
служби у справах дітей Лука-Мелешківської сільської ради Титко Галину Володимирівну
та здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи.

Надійшла пропозиція підтримати даний проект рішення, прийняти за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  63 «Про  створення  Служби  у  справах  дітей  Лука-
Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається).

7. СЛУХАЛИ: Про утворення старостинських округів.
З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова.
Ознайомив депутатів із необхідністю утворення як мінімум двох старостинських

округів.  Сокиринецького  із  центром  в  с.  Хижинці  та  Яришівського  із  центром  в
с.Яришівка.  Староста  насамперед  виконуватиме  функцію  господаря,  для  кращої
комунікації  з  населенням  в  кожному  старостинському  окрузі  будуть  працювати
адміністратори-діловоди. Вніс пропозицію запропонований проект рішення прийняти  за
основу та в цілому.
ВИСТУПИЛИ:

Завертаний  О.С.  –  депутат  сільської   ради,  виборчий  округ  №  7.  Висловив
занепокоєння стосовно села Пилява, старости та діловода.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 64 «Про утворення старостинських округів» прийняти в цілому
(додається).

8.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Кухар  В.А.  на  посаді  старости  Яришівського
старостинського округу.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова.
Довів до відома депутатів про 2 колективних звернення стосовнео кандидатур на

посаду старости Яришівського старостинського округу – Пугач Н.В. та Кухар В.А..
ВИСТУПИЛИ:

Бондар В.М. –  головний спеціаліст загального відділу, повідомив присутнім про
досягнення Пугач Н.В. граничного віку для перебування на службі в органах місцевого
самоврядування.

Пугач Н.В.  –  депутат  сільської   ради,  виборчий округ  № 7.  Побажала новому
старості  успіхів,  пообіцяла  підтримку,  подякувала  –  що  старостинський  округ  буде
розташовано в с.Яришівка. За 19 років на посаді сільського голови мені не соромно, гарно
співпрацювали і влада, і громада.

Кухар В.А. – донесла інформацію по освіті та професійній діяльності.
Сільський  голова,  Августович  Б.І.  вніс пропозицію запропонований  проект

рішення прийняти за основу та в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  65 «Про  затвердження  Кухар  В.А.  на  посаді  старости
Яришівського старостинського округу» прийняти в цілому (додається).

9.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Мельничук  Л.Д.  на  посаді  старости
Сокиринецького старостинського округу.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова.
Довів до відома депутатів про 2 колективних звернення стосовно кандидатур на

посаду  старости  Сокиринецького  старостинського  округу  –  Мельничук  Л.Д.  та
Тернопільського О.П..
ВИСТУПИЛИ:

Мельничук Л.П. – висловила обурення, що її не запросили на сесію. Підкреслила,
що більшість з присутніх на сесії депутатів особисто з нею знайомі. Розповіла про свою
діяльність на посадах секретаря та голови сільської ради. 

Тернопільський  О.П.  –  коротко  розповів  про  свою освіту,  трудову  діяльность.
Підкреслив,  що  Сокиринецька  ОТГ  була  гарною  громадою,  дуже  багато  зроблено.
Запевнив, що в разі затвердження його на посаді старости – відношення до всіх сіл буде
однаковим, співпрацю з молоддю буде налагоджено.

Крепка  А.Д.  –  жителька  Сокиринецького  старостиинського  округу,  висловила
невдоволення  односельчан  через  позицію  Мельничук  Л.Д.  по  виділенню  земельних
ділянок.

Подорожняк Ю.І. – житель Сокиринецького старостиинського округу, висловив
невдоволення,  що минулою владою нічого  не  зроблено,  а  те  що робили –  зроблено  з
власною  вигодою,  так  свердовина  для  сільського  водогону  викопана  на  приватній
земельній ділянці.

Юрченко В.Ф. – житель Сокиринецького старостиинського округу, запевнив, що
попередні  виступаючі  на  емоціях.  Всім  не  вгодиш,  але  результати  місцевих  виборів
показали численну підтримку Мельничук Л.Д., попросив взяти це до уваги.

Ільченко М.В.  – депутат сільської  ради,  виборчий округ № 4.  Підкреслила що
Мельничук Л.Д. не йшла «на зустріч» людям. Висловила про підозру минулої влади в
неодноразовому підроблянні документів та підписів. Інтереси сіл Парпурівці та Майдан-
Чапельський не враховувалися, учасники АТО були не на рівних правах, навіть інтереси
дитини-сироти порушувалися.

Через  гучні  викрики  громадян,  які  приїхали  підтримати  кандидатів  на  посади
старост  надійшла пропозиція  обговорення  на  голосування  даного  питання  продовжити
при  закритих дверях.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20
                                проти                  - 
                                утрималось        -
                                не голосувало    -

ВИСТУПИЛИ:
Кислуха Л.Ю. – депутат сільської ради, виборчий округ № 6. Повідомила, що на

посаді секретаря під керівництвом Мельничук Л.Д. пропрацювала 10 років. З власного
досвіду знає, що Мельничук Л.Д. гарний організатор, гарна господиня, під її керівництвом
наші села залишаться в тому стані,  в якому є. Через звільнення,  з сільського бюджету
Мельничук  Л.Д.  буде  отримувати  ще  півроку  грошову  виплату,  що  є  недоцільним.  З
метою економії коштів, варто підтримати кандидатуру Мельничук на посаду старости. 
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Якимчук В.Б. – депутат сільської ради, виборчмий округ № 6. Зі слів Мельничук
Л.Д. виглядає все дуже гарно, але співпраці з населенням не було, зокрема з молоддю.
Більшість того, що зроблено – це кошти підприємців. 

Августовий  Б.І.  –  сільський  голова,  поставив  на  голосування запропонований
проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 3
                                проти                  - 17
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про  затвердження  Мельничук  Л.Д.  на  посаді  старости
Сокиринецького старостинського округу» не прийнято.

10.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Тернопільського  О.П.  на  посаді  старости
Сокиринецького старостинського округу.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. 
Вніс пропозицію запропонований проект рішення прийняти за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 18
                                проти                 - 2
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 66 «Про затвердження Тернопільського О.П. на посаді старости
Сокиринецького старостинського округу» прийняти в цілому (додається).
ВИСТУПИЛИ:

Августовий  Б.І.  –  сільський  голова,  звернувся  до  новозатверджених  старост  з
акцентуванням  увани  на  позиції  «кожен  житель  громади  –  важливий».  Висловив
сподівання на плідну співпрацю.

11.  СЛУХАЛИ:  Про затвердження  Положення про  старосту  Лука-Мелешківської
сільської ради.

Інформує: головний спеціаліст загального відділу Бондар В.М..
З   метою  належної  організації  роботи  старост,  забезпечення  представництва

інтересів  жителів  населених  пунктів  старостинських  округів громади,  маємо  потребу
затвердити Положення про старосту, яке розроблене юридичним відділом відповідно до
чинного  законодавства.  Дане  Положення  визначає  правовий  статус  старости,  його
повноваження, порядок затвердження на посаду та припинення повноважень, організація
діяльності, підзвітність, підконтрольність та відповідальність старост.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        - 
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  67 «Про затвердження  Положення про  старосту  Лука-
Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається).

12.СЛУХАЛИ: Про гербові печатки номерні печатки Лука-Мелешківської сільської
ради.

Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В.. 
З  метою  належного  надання  адміністративних  послуг  на  всій  території  Лука-

Мелешківської  сільської  територіальної  громади  маємо  необхідність  видати  гербові
печатки №1 та №2 старостам Яришівського та Сокиринецького старостинських округів, а
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також покласти на старост персональну відповідальність за збереження та використання
гербових печаток.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    - 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 68 «Про гербові печатки номерні печатки Лука-Мелешківської
сільської ради» прийняти в цілому (додається).

13.СЛУХАЛИ:  Про  реорганізацію  Відділу  освіти  Хижинецької  сільської  ради
Сокиринецької об’єднаної територіальної громади Вінницького району Вінницької
області  шляхом  приєднання  до  Відділу  освіти  та  культури  Лука-Мелешківської
сільської ради.

Інформує: головний спеціаліст загального відділу Бондар В.М..
Довів  до  відома  депутатів  про  необхідність  реорганізувати  відділ  освіти

Хижинецької  сільської  ради Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади шляхом
приєднання до Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради. Одночасно
встановити,  що  орган  місцевого  самоврядування  відділ  освіти  та  культури  Лука-
Мелешківської сільської ради є правонаступником усього майна, усіх прав та обов’язків
відділу  освіти  Хижинецької  сільської  ради.  Під  час  проведення  реорганізації  відділу
повноваження  з  управління  її  справами  надати  право  начальнику  відділу  освіти
Хижинецької  сільської ради та утворити комісію з реорганізації та управління справами. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ВИСТУПИЛИ:

Августович Б.І. – сільський голова. 
Повідомив про поновлення рішенням суду на посаді Войціцької Т.Б., про розгляд

нею пропозиції посади головного спеціалістак відділу освіти та культури.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 69 «Про реорганізацію Відділу освіти Хижинецької сільської
ради Сокиринецької об’єднаної територіальної громади Вінницького району Вінницької
області шляхом приєднання до Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської
ради» прийняти в цілому (додається). 

14.СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про Відділ освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради.

Інформує:  заступник  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Бондарчук Е.О.

У зв’язку з необхідністю  перерозподілу повноважень щодо управління відділом
між радою, як засновником відділу, сільським головою та начальником відділу внесено
пропозицію затвердити  Положення про Відділ  освіти  та  культури Лука-Мелешківської
сільської ради, яке визначає основні завдання, функції, права відділу, а також організацію
роботи та управління відділом.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
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                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  70  «Про  затвердження  Положення  про  Відділ  освіти  та
культури Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається).

15.СЛУХАЛИ:  Про  закріплення  депутатів  Лука-Мелешківської  сільської  ради  8
скликання за селами територіальної громади та вулицями с.Лука-Мелешківська.

  Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В..
  Повідомила про необхідність охоплення  депутатською діяльністю всієї території

громади,  посиленням  персональної  відповідальності  депутатів  перед  виборцями  та
розприділення  рівномірного  навантаження  на  кожного  депутата,  закріпити  депутатів
сільської  ради  8  скликання  за  вулицями  села  Лука-Мелешківська  та  селами  Майдан-
Чапельський,  Парпурівці,  Хижинці,  Сокиринці,  Прибузьке,  Тютьки,  Іванівка,  Цвіжин,
Яришівка, Лани, Студениця, Пилява. Зупинилась детальніше на додатку до рішення.

Надійшла  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 71 «Про закріплення депутатів Лука-Мелешківської сільської
ради 8 скликання за селами територіальної громади та вулицями с.Лука-Мелешківська»
прийняти в цілому (додається).

16.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  переліку  об’єктів  на  яких  можуть  відбувати
засуджені покарання у вигляді громадських робіт на 2021 рік.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова.
Запропонував затвердити перелік об’єктів, на яких можуть відбувати засуджені до

кримінального покарання  у вигляді громадських робіт на 2021 рік, зокрема це - територія,
яка  відноситься  до   сільської  ради,  територія  всіх  сіл  та  визначити  види  суспільно-
корисних робіт, на яких можуть відбувати засуджені до кримінального покарання у виді
громадських робіт.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  72  «Про  затвердження  переліку  об’єктів  на  яких  можуть
відбувати  засуджені  покарання  у  вигляді  громадських  робіт  на  2021 рік»  прийняти  в
цілому (додається).

17.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  переліку  об’єктів  на  яких  можуть  відбувати
порушники адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова.
Запропонував затвердити перелік об’єктів, на яких можуть відбувати порушники

адміністративне стягнення у вигляді   громадських робіт на 2021 рік,  це територія,  яка
відноситься  до   сільської  ради,  територія  сіл  Лука-Мелешківська,  Тютьки,  Прибузьке,
Яришівка, Студениця, Лани, Іванівка Цвіжин, Пилява, Майдан-Чапельський, Парпурівці,
Хижинці, а також визначити види  суспільно-корисних робіт, на яких можуть відбувати
засуджені до кримінального покарання у виді громадських робіт.  
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Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  73  «Про  затвердження  переліку  об’єктів  на  яких  можуть
відбувати порушники адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік»
прийняти в цілому (додається).

18.СЛУХАЛИ: Про перелік об’єктів та види оплачуваних суспільно корисних  робіт
для  порушників,  на  яких  судом  накладено  адміністративне  стягнення  у  вигляді
суспільно корисних робіт.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова.
Довів  інформацію  про  потребу  визначити  на  2021  рік  види  оплачуваних

суспільно-корисних  робіт  для  порушників,  на  яких  судом  накладено  адміністративне
стягнення  у  вигляді  оплачуваних  суспільно  корисних  робіт  та  перелік  об’єктів  для
відбування порушниками таких робіт.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  74  «Про  перелік  об’єктів  та  види  оплачуваних  суспільно
корисних  робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у
вигляді суспільно корисних робіт» прийняти в цілому (додається).

19.СЛУХАЛИ: Про оплату праці сільського голови в 2021 році.
Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Ознайомила із проектом рішення щодо грошових виплат сільському голові в 2021

році,  які  нараховуються  та  виплачуються  у  межах  фонду  оплати  праці  відповідно  до
чинного законодавства.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ВИСТУПИЛИ:

Августовиич Б.І. – сільський голова.
Повідомив, що з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів участі в

обговоренні та голосуванні даного питання не прийматиме.
ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення № 75 «Про оплату праці сільського голови в 2021 році» прийняти
в цілому (додається).

20.СЛУХАЛИ:  Про  встановлення  плати  для  батьків  за  перебування  дітей  у
державних і комунальних закладах освіти на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Ознайомила депутатів із необхідністю щорічного встановлення плати для батьків

за  перебування  дітей  у  державних  та  комунальних  дошкільних  навчальних  закладах.
Враховуючи звернення директорів ДНЗ, батьки або особи, які їх замінюють вносять плату
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за харчування дітей у в розмірі, що не перевищує 40% у сільській місцевості від вартості
харчування за один дітодень.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 76 «Про встановлення плати для батьків за перебування дітей у
державних і комунальних закладах освіти на 2021 рік» прийняти в цілому (додається).

21.СЛУХАЛИ:  Про  надання  згоди  на  прийняття  у  комунальну  власність
комунальної установи «Вінницький районний трудовий архів» Вінницької районної
ради.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова.
Довів  до  відома  депутатів  інформацію  про  домовленість  з  головами

територіальних  громад  Вінницького  району  стосовно  співфінансування  по  утриманню
Комунальної установи «Вінницький районний трудовий архів».   Ознайомив з проектом
рішення про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність із спільної
комунальної  власності  Комунальної  установи  «Вінницький  районний  трудовий  архів»
Вінницької районної ради.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 77 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність
комунальної установи «Вінницький районний трудовий архів» Вінницької районної ради»
прийняти в цілому (додається).

22.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Програми економічного  і  соціального  розвитку
Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Ознайомила,  що  Програма економічного  і  соціального  розвитку  громади є

ключовим  документом,  який  визначає  головну  мету  і  пріоритети  розвитку  Лука-
Мелешківської  сільської територіальної  громади  на  2021  рік.  Метою  Програми  є
створення умов для повноцінного функціонування та розвитку територіальної  громади,
зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення
економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на
засадах ефективності, відкритості та прозорості, забезпечення належного функціонування
транспортної  та  комунальної  інфраструктури,  створення  сприятливого  інвестиційного
клімату  та  забезпечення  необхідних  умов  для  розвитку  основних  галузей  соціальної
сфери, доступності широкого спектра соціальних послуг.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 78 «Про затвердження Програми економічного і соціального
розвитку Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік» прийняти в
цілому (додається).

23.СЛУХАЛИ:  Про затвердження Комплексної оборонно-правоохоронної Програми
Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Ознайомила, що  Комплексна оборонно-правоохоронна Програма спрямована на

реалізацію  комплексних  взаємоузгоджених  заходів  між  правоохоронними  органами  та
органами місцевого самоврядування спрямованих на: забезпечення національної безпеки
та протидії тероризму; профілактику правопорушень, усунення причин їх виникнення на
території  населених  пунктів  об'єднаної  громади;  підтримку  громадського  порядку  та
безпеки  громадян;  підвищення  авторитету  та  довіри  до  правоохоронних  органів.
Повідомила про завдання та пріоритетні напрями Програми.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 79 «Про затвердження Комплексної оборонно-правоохоронної
Програми Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік» прийняти в
цілому (додається).

24.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Програми  розвитку  культури  та  духовного
відродження Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Ознайомила, що метою Програми  розвитку культури та духовного відродження

громади є залучення та інтеграція мешканців громади в культурне середовище, сприяння
їх  творчому  та  духовному  розвитку,  збереження  національних  традицій,  покращення
матеріально-технічного  стану  закладів  культури.  Повідомила  про  основні  завдання
Програми.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  80  «Про  затвердження  Програми  розвитку  культури  та
духовного  відродження  Лука-Мелешківської  сільської  територіальної  громади  на  2021
рік» прийняти в цілому (додається).

25.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Програми  благоустрою  населених  пунктів  та
розвитку  житлово-комунального  господарства  Лука-Мелешківської  сільської
територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Ознайомила,  що метою Програми  благоустрою населених  пунктів  та  розвитку

житлово-комунального  господарства  громади є  здійснення  комплексних  заходів,
спрямованих на підвищення рівня благоустрою населених пунктів, забезпечення надійної
та  безперебійної  експлуатації  об'єктів  комунального  господарства,  покращення  умов
проживання  мешканців  громади,  забезпечення  сприятливого  середовища  для
життєдіяльності людини, забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення
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і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених
нормативів і державних стандартів. Програма визначає основні цілі і заходи з розвитку
житлово-комунального  господарства  Лука-Мелешківської  об'єднаної  територіальної
громади на 2021 рік.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  81  «Про  затвердження  Програми  благоустрою  населених
пунктів  та розвитку житлово-комунального господарства  Лука-Мелешківської  сільської
територіальної громади на 2021 рік» прийняти в цілому (додається).

26.СЛУХАЛИ:  Про затвердження Програми соціального  захисту  населення  Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Ознайомила,  що метою  Програми  є  реалізація  державної  політики  у  сфері

соціального захисту населення, яке проживає на території Лука-Мелешківської сільської
територіальної  громади:  підвищення  життєвого  рівня  малозабезпечених  громадян,
інвалідів,  одиноких  пенсіонерів,  осіб,  які  потрапили в  складне  життєве  та  матеріальне
становище внаслідок стихійного лиха, пожежі, погіршення стану здоров’я, забезпечення
соціального захисту громадян - учасників АТО, ліквідації аварії на ЧАЕС, бойових дій на
території інших держав, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді,
які перебувають у складних життєвих обставинах шляхом надання цільової допомоги та
соціальної підтримки.  

Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  82  «Про  затвердження  Програми  соціального  захисту
населення Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік» прийняти в
цілому (додається).

27.СЛУХАЛИ:  Про затвердження Програми розвитку  фізичної  культури і  спорту
Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Ознайомила,  що мета  Програми  полягає  у  створенні  умов  для  впровадження

здорового  способу  життя,  залучення сільського  населення  до  масового  спорту,
покращення  якості  та  тривалості  активного  життя  населення,  створення  матеріально-
технічної бази для спортивних клубів та колективів, підвищення уваги до проблем галузі
фізичної культури і спорту на селі.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 83 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і
спорту Лука-Мелешківської  сільської територіальної  громади на  2021 рік»  прийняти  в
цілому (додається).

28.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Програми  сприяння  розвитку  місцевого
самоврядування  в  Лука-Мелешківській сільській  територіальній громаді на  2021
рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Ознайомила, що метою Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування є

раціоналізація  й  підвищення  ефективності  функціонування  системи  місцевого
самоврядування;  підвищення  якості  надання  адміністративних  послуг  для  фізичних  і
юридичних осіб на принципах прозорості,  оперативності,  доступності  та зручності  для
суб’єктів  звернень; створення  належних  умов  для  ефективної  діяльності  виконавчого
комітету та депутатів Лука-Мелешківської сільської ради; підвищення ролі територіальної
громади;  розвиток  ініціативи  населення  у  вирішенні  питань  місцевого  значення;
зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 84 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого
самоврядування  в  Лука-Мелешківській сільській  територіальній громаді на  2021 рік»
прийняти в цілому (додається).

29.СЛУХАЛИ:  Про затвердження Програми розвитку  освіти  Лука-Мелешківської
сільської територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Ознайомила,  що метою  Програми  розвитку  освіти  є  вдосконалення  системи

освіти, утворення єдиного освітнього простору в межах територіальної громади, пошук
ефективних  шляхів  підвищення  якості  освітніх  послуг,  впровадження  сучасних
інноваційних  технологій  і  засобів  навчання,  розширення  мережі  закладів  освіти
відповідно до соціальних потреб громади,  соціальний захист усіх учасників освітнього
процесу.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  85  «Про  затвердження  Програми  розвитку  освіти  Лука-
Мелешківської  сільської територіальної  громади  на  2021 рік»  прийняти  в  цілому
(додається).

30.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Програми  підвищення  якості  медичного
обслуговування населення Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на
2021 рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Ознайомила, що метою Програми підвищення якості медичного обслуговування є

об’єднання  зусиль  держави  та  Лука-Мелешківської  сільської  ради,   керівників
підприємств,  установ,  організацій,  що  здійснюють  діяльність  на  території  Лука-

16



Мелешківської  об’єднаної  територіальної  громади,  в  напрямку  покращення  якості  та
тривалості  життя  жителів  громади,  підвищення   доступності  сільського  населення  до
якісної  медичної  допомоги,  модернізації  та  зміцненню  матеріально-технічної  бази
закладів  охорони  здоров’я,  оснащенню  їх  необхідним  медичним  обладнанням,  комп
′ютерною технікою, автотранспортом, поліпшенню умов праці медичних працівників.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 86 «Про затвердження Програми підвищення якості медичного
обслуговування населення Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021
рік» прийняти в цілому (додається).

31.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми  забезпечення пожежної та техногенної
безпеки на території  Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021
рік.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Ознайомила,  що Програма  забезпечення  пожежної  та  техногенної  безпеки

визначає шляхи вдосконалення системи протипожежного захисту об'єктів  та населених
пунктів,  організаційні  засади  його  функціонування,  забезпечення  життєво  важливих
інтересів громади в сфері техногенної та пожежної безпеки.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 87 «Про затвердження  Програми  забезпечення  пожежної  та
техногенної безпеки на території Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на
2021 рік» прийняти в цілому (додається).

32.СЛУХАЛИ:  Про бюджет Лука-Мелешківської сільської  територіальної громади
на 2021 рік (02530000000) (код бюджету).

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Ознайомила  депутатів  із  потребою  визначити  на  2021  рік  доходи,  видатки,

дефіцит,  профіцит  та  оборотний  залишок  бюджетних  коштів.  Затвердити  бюджетні
призначення головним  розпорядникам  коштів  бюджету  Лука-Мелешківської  сільської
територіальної  громади  на  2021рік;  затвердити  на  2021  рік  міжбюджетні  трансферти;
затвердити  розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі
1026775 гривень. Проект рішення схвалено на засіданні виконавчого комітету сільської
ради. Дане рішення після схвалення депутатами буде оприлюднено в газеті «Подільська
зоря».

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ВИСТУПИЛИ:

Августович Б.І. – сільський голова. 
Наголосив,  що основними кроками по виконанню бюджету на 2021 рік  мають

бути – наповнення, оптимізація і економія.
Скрипнюк В.І. – депутат сільської ради, виборчий округ № 1.
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Ознайомившись з проектом бюджету – стало страшно. Пилява прийшла з 2-ма
мільйонами, в Іванівці в клуб вклали 1,5 мільйона, потрібно ще 3. 1,5 – винні за чищення
ставків. Вважаю потрібно зробити фінансовий аудит, приймати непопулярні рішення, щоб
зберегтись на плаву. Запросити колишнього голову на сесію та заслухати його звіт, тому
що громада зраджена.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 88 «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної
громади на 2021 рік (02530000000) (код бюджету)» прийняти в цілому (додається).

33.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання  від
24.12.2019  року  «Про  місцевий   бюджет  Лука-Мелешківської  сільської  об'єднаної
територіальної громади на 2020 рік».

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М..
Зупинилась на потребі внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік, а саме

зменшенні доходів загального фонду на суму 3 785 530 грн. та здійсненні перерозподілу
призначень по Лука-Мелешківській сільській раді у зв’язку з виробничою необхідністю по
спеціальному фонду.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 89 «Про  внесення змін до рішення 32 сесії сільської ради 7
скликання   від 24.12.2019 року «Про місцевий  бюджет Лука-Мелешківської  сільської
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» прийняти в цілому (додається).

34.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку  містобудівної документації – плану
зонування території сіл Прибузьке, Тютьки.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності  та  земельних  відносин  про  необхідність  розробки  плану  зонування  сіл
Прибузьке, Тютьки,  які є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні,
призначеної для обгрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території
населених пунктів.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу та в
цілому.
ВИСТУПИЛИ:

Пугач Н.В. – депутат сільської  ради, виборчий округ № 7. 
Звернула увагу про відсутність плану зонування по окремих селах Яришівського

старостинського округу.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  90  «Про  надання  дозволу  на  розробку  містобудівної
документації  –  плану  зонування  території  сіл  Прибузьке,  Тютьки»  прийняти  в  цілому
(додається).
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35.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  по
встановленню меж земельної   ділянки у  постійне  користування в  с.  Тютьки вул.
Миру, 27.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про надання дозволу відділу освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради на розробку технічної документації по встановленню меж
земельної ділянки у постійне користування, що розташована по вулиці Миру, будинок 27,
у селі Тютьки  Вінницького району Вінницької області, орієнтовною площею 0,04 га, для
розміщення  та постійного функціонування Тютьківського сільського клубу,  за  рахунок
земель  комунальної  власності  з  цільовим  призначенням  для  будівництва  та
обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 91 «Про надання дозволу на розробку технічної документації
по встановленню меж земельної  ділянки у постійне користування в с. Тютьки вул. Миру,
27» прийняти в цілому (додається).

36.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  по
встановленню меж земельної   ділянки у  постійне  користування в  с.  Цвіжин вул.
М.Шевчука, 31.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про надання дозволу відділу освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради на розробку технічної документації по встановленню меж
земельної  ділянки  у  постійне  користування,  що  розташована  по  вулиці  М.Шевчука,
будинок 31, у селі Цвіжин Вінницького району Вінницької області, орієнтовною площею
0,60 га, для розміщення та постійного функціонування Цвіжинського сільського клубу, за
рахунок  земель  комунальної  власності  з  цільовим  призначенням  для  будівництва  та
обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 92 «Про надання дозволу на розробку технічної документації
по  встановленню  меж  земельної   ділянки  у  постійне  користування  в  с.  Цвіжин  вул.
М.Шевчука, 31» прийняти в цілому (додається).

37.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  по
встановленню меж земельної  ділянки у постійне користування в  с. Яришівка вул.
Центральна, 124а.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про  надання дозволу відділу освіти та культури  Лука-
Мелешківської сільської ради на розробку технічної документації по встановленню меж
земельної  ділянки  у  постійне  користування,  що  розташована  по  вулиці  Центральній,
будинок  124а,  у  селі  Яришівка  Тиврівського  району  Вінницької  області,  орієнтовною
площею  0,40  га,  для  розміщення  та  постійного  функціонування  КЗ  Яришівської
дошкільної  освіти  «Журавлик»  Лука-Мелешківської  сільської  ради  за  рахунок  земель
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комунальної  власності  з  цільовим  призначенням  для  будівництва  та  обслуговування
будівель закладів освіти.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 93 «Про надання дозволу на розробку технічної документації
по встановленню меж земельної   ділянки у  постійне  користування  в  с.  Яришівка  вул.
Центральна, 124а» прийняти в цілому (додається).

38.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  по
встановленню меж земельної  ділянки у постійне користування в с. Прибузьке вул.
Шевченка, 26.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про надання дозволу відділу освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради на розробку технічної документації по встановленню меж
земельної  ділянки  у  постійне  користування,  що  розташована  по  вулиці  Шевченка,
будинок  26,  у  селі  Пибузьке  Вінницького  району  Вінницької  області,  орієнтовною
площею  1,20  га,  для  розміщення  та  постійного  функціонування  Прибузької  філії  КЗ
«ЗЗСО-ліцей  Лука-Мелешківської  сільської  ради»,  за  рахунок  земель  комунальної
власності з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів
освіти.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 94 «Про надання дозволу на розробку технічної документації
по встановленню меж земельної   ділянки у постійне користування в  с.  Прибузьке вул.
Шевченка, 26» прийняти в цілому (додається).

39.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  по
встановленню меж земельної  ділянки у постійне користування в  с. Яришівка вул.
Шкільна, 1.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності  та земельних відносин про наданя дозволу відділу освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради на розробку технічної документації по встановленню меж
земельної ділянки у постійне користування, що розташована по вулиці Шкільній, будинок
1, у селі Яришівка Тиврівського району Вінницької області, орієнтовною площею 0,90 га,
для розміщення та постійного функціонування Яришівської філія КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-
Мелешківської  сільської  ради»,  за  рахунок  земель  комунальної  власності  з  цільовим
призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.

Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 95 «Про надання дозволу на розробку технічної документації
по встановленню меж земельної   ділянки у  постійне  користування  в  с.  Яришівка  вул.
Шкільна, 1» прийняти в цілому (додається).

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ
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