
 
 

        

  

 

   

УКРАЇНА 

Вінницька область Вінницький район 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ   № 17 

17 - ої  позачергової сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 

 

12.11.2021 року                                                                 с. Лука-Мелешківська                         
                            

Всього депутатів ради     - 21 депутатів 

Присутніх на сесії            - 14  депутатів  (додаток 1) 

Запрошених                      - 5 осіб (додаток 2) 

 

Відкриває пленарне засідання 17 позачергової сесії сільської ради 8 скликання голова 

Лука-Мелешківської  сільської ради Августович Б.І.. 

За результатами реєстрації на пленарне засідання 17 позачергової сесії сільської ради 

8 скликання прибуло 14 депутатів з 21 депутата 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                        - 15 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

 

17 позачергову 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 обговорення питань та 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 17 позачергової 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                        - 15 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято. 

 



 
 

Августович Б.І., сільський голова, вніс пропозицію перед розглядом 6 питання заслухати 

звіт головного лікаря КНП «АЗПСМ» Лука-Мелешківської сільської ради та прийняти проект 

порядку денного в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 15 

                               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 30 хв. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 15 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 17 позачергової сесії сільської ради 8 

скликання затвердити в цілому. 
 

Порядок денний 17 позачергової сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 
 

1. Про дострокове припинення повноважень заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Бондарчук Е.О..  
Інформує: сільський голова Августович Б.І. 

2. Про затвердження заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради.  
Інформує: сільський голова Августович Б.І. 

3. Про внесення змін до виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради по 

персональному складу.  
Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В. 

4. Про передачу Вінницькій обласній державній адміністрації функцій замовника 

будівництва по об’єкту  «Реконструкція з прибудовою будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-

Мелешківської сільської ради» по вул..Шкільна,52 в с.Лука-Мелешківська, Вінницького 

району Вінницької області» та надання її згоди на проведення будівельних робіт. 
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

5. Про передачу міжбюджетних трансфертів у 2021році. 

Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

6. Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року «Про 

бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік(02530000000). 

Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.  

Про оформлення права власності на нерухоме майно за територіальною громадою. 
Інформує: начальник юридичного відділу Бондар В.М.  

 
1.СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчук Е.О.. 
З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. Довів до відома присутніх про 

заяву Бондарчук Е.О. про припинення повноважень заступника сільського голови за згодою сторін. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    -   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 860 «Про дострокове припинення повноважень заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчук Е.О.» прийняти в цілому (додається). 



 
 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 
З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. Ознайомив присутніх із 

заявою Комісарчук М.І. про призначення на посаду заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. Запросив до слова Комісарчук М.І.. 

ВИСТУПИЛИ: 

Комісарчук М.І. – коротко зупинилась на інформації про трудову діяльність, в тому числі 

на керівних посадах терміном більш як 10 років. Повідомила, що має освіту – вищу юридичну, 

чималий досвід роботи в соціальні сфері. З прогалинами в соціальному захисті громади – знайома. 

В інших сферах – висловила впевненість, що недоліків не буде. 

Августович Б.І. – сільський голова, вніс пропозицію запропонований проект рішення 

прийняти прийняти за основу та в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    -    

ВИРІШИЛИ: Рішення № 861 «Про затвердження заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради» прийняти в цілому (додається). 
 

 

3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської 

ради по персональному складу. 

З інформацією виступила Шеванюк О.В. – секретар сільської ради. Ознайомила присутніх 

з проектом рішення, зокрема з включенням до складу виконавчого комітету Комісарчук Майї 

Іллівни - заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та виключенням 

із складу виконавчого комітету в зв’язку із звільненням: Бондарчук Емілії Олексіївни, Шмігленка 

Сергія Івановича. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 862 «Про внесення змін до виконавчого комітету Лука-Мелешківської 

сільської ради по персональному складу» прийняти в цілому (додається). 
 

 

4.СЛУХАЛИ: Про передачу Вінницькій обласній державній адміністрації функцій замовника 

будівництва по об’єкту «Реконструкція з прибудовою будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-

Мелешківської сільської ради» по вул. Шкільна, 52 в с. Лука-Мелешківська, Вінницького 

району Вінницької області» та надання її згоди на проведення будівельних робіт. 

З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Повідомила про 

необхідність, з метою забезпечення проведення будівельних робіт, передати Вінницькій обласній 

державній адміністрації функції замовника будівництва по об’єкту «Реконструкція з прибудовою 

будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» по вул. Шкільна, 52 в с. Лука-

Мелешківська, Вінницького району Вінницької області». А також надати згоду на проведення 

будівельних робіт та передати проєктно-кошторисну документацію по об’єкту у 3 (трьох) 

примірниках. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИСТУПИЛИ: 

Августович Б.І. – сільський голова, ознайомив присутніх, що проєкт «Реконструкція з 

прибудовою будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» по вул. Шкільна, 52 в 

с.Лука-Мелешківська, Вінницького району Вінницької області» включено до сформованого ОДА 

переліку проєктів, що планується реалізовувати у 2022 році у Вінницькій області у рамках програми 



 
 

Президента України «Велике будівництво», вніс пропозицію запропонований проект рішення 

прийняти прийняти в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 863 «Про передачу Вінницькій обласній державній адміністрації функцій 

замовника будівництва по об’єкту «Реконструкція з прибудовою будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-

Мелешківської сільської ради» по вул. Шкільна, 52 в с. Лука-Мелешківська, Вінницького району 

Вінницької області» та надання її згоди на проведення будівельних робіт» прийняти в цілому 

(додається). 
 

 

5.СЛУХАЛИ: Про передачу міжбюджетних трансфертів у 2021році. 

З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Ознайомила з 

потребою передати із спеціального  фонду бюджету Лука-Мелешківської сільської територіальної 

громади у вигляді міжбюджетних трансфертів іншу субвенцію, а саме: кошти в сумі 1 000 000 грн 

на співфінансування об’єкту «Реконструкція з прибудовою будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-

Мелешківської сільської ради» по вул. Шкільна, 52 в с. Лука-Мелешківська, Вінницького району 

Вінницької області».   

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИСТУПИЛИ: 

Августович Б.І. – сільський голова, надав роз’яснення, що реалізація проєкту 

«Реконструкція з прибудовою будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» по вул. 

Шкільна, 52 в с. Лука-Мелешківська, Вінницького району Вінницької області» передбачає 

співфінансування з сільського бюджету, в межах 10-15% від загальної вартості, що є чималим 

навантаженням на наш бюджет, вніс пропозицію запропонований проект рішення прийняти в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 864 «Про передачу міжбюджетних трансфертів у 2021році» прийняти в 

цілому (додається). 
 
 

6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 

року за № 88 «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік 

(02530000000)». 

ВИСТУПИЛИ: 

Шеремета Ю.П. - головний лікар КНП «АЗПСМ» Лука-Мелешківської сільської ради. 

Прозвітував про фінансову діяльність КНП «АЗПСМ» за 9 місяців 2021 року. Зокрема від 

Національної служби охорони здоров’я надійшло близько 3 631 699 грн., з яких: 2 717 858 складає 

заробітна плата; 444 355 грн. – нарахування на заробітну плату; 305 253 грн. закупівля захисних 

матеріалів; 25 200 грн. – інші матеріали (ПЛР- тести); на послуги електроповірки лічильників. За 9 

місяців з сільського бюджету надійшло близько 471 233 грн., з яких: 91 340 грн. на придбання ліків; 

70 000 грн. на першу медичну допомогу (40 000 – захисні матеріали, 30 000 грн. – медикаменти); 

внесення змін до ліцензії по Сокиринецькій амбулаторії – 12 000 грн.; 9 000 грн. для забезпечення 

відповідності приміщень вимогам; на оплату за послуги енерго- та газопостачання. 58 пацієнтів 

отримали безкоштовні рецепти. Підготовлено і відправлено пакет документів для заключення 

договору на газопостачання. На початок бюджетного року ціна на газ планувалась в межах 7,99 грн., 

на сьогодні ціна складає 16,80 грн.. Відповідно для того, щоб погасити різницю в тарифах, закладу 

не вистачить коштів. 

З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Повідомила про 

необхідність здійснити перерозподіл призначень: на закупівлю обладнання для оснащення кабінетів 



 
 

інклюзивно-ресурсних центрів, на співфінансування об’єкту «Реконструкція з прибудовою будівлі 

КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» по вул. Шкільна, 52 в с. Лука-Мелешківська, 

Вінницького району Вінницької області», на оплату коригування ПКД, на виконання Програми 

соціального захисту населення Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, 

на проведення повторних проміжних виборів депутата Лука-Мелешківської сільської ради, на 

оплату послуг складання проекту землеустрою щодо встановленння меж земельної ділянки, на 

оплату за постачання природного газу та інше. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИСТУПИЛИ: 

Августович Б.І. – сільський голова, вніс пропозицію запропонований проект рішення 

прийняти прийняти в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 865 «Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 

24.12.2020 року за № 88 «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 

2021 рік (02530000000)» прийняти в цілому (додається). 
 
 

7.СЛУХАЛИ: Про оформлення права власності на нерухоме майно за територіальною 

громадою. 

З інформацією виступив Бондар В.М. – начальник юридичного відділу. Доповів про 

наявність підстав для оформлення права власності на земельну ділянку площею 15,3 га з цільовим 

призначенням для рибогосподарських потреб та про необхідність здійснити заходи щодо 

проведення державної реєстрації права територіальної громади на згадане нерухоме майно. 

ВИСТУПИЛИ: 

Тернопільський О.П. – староста Сокиринецького старостинського округу. Ознайомив 

присутніх із ситуацією, що склалася по використанню водного об’єкту в с. Майдан-Чапельський.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 866 «Про оформлення права власності на нерухоме майно за 

територіальною громадою» прийняти в цілому (додається). 
 
 

 

 

 

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ 


