УКРАЇНА

Харківська область
ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ,
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

ПРОТОКОЛ № 6
спільного виїзного засідання постійних комісій районної ради
від 8 червня 2016 року
Місце проведення :

9.00
зал Валківського ліцею ім. О. Масельського

Всього членів постійних комісій - 16
Присутні - 14 депутатів:
Дубовик О.О. Сургай Н.В. - голови постійних комісій

Запрошені:
Оноша В.П. – голова районної ради
Яцина Ю.Д. – заступник голови районної ради
Осадча Н.М. – заступник голови райдержадміністрації
Котенко Т.М. – керуюча справами виконавчого апарату районної ради
Левчук Л.О. – начальник фінансового управління РДА
Новосел В.В. – начальник відділу освіти РДА
Горошко І.В. – начальник управління праці та соціального захисту населення
РДА
Шевченко В.П. – начальник відділу культури та туризму РДА
Тридуб Н.І. – директор Валківського АТП
Носатов Б.В. – головний лікар КЗОЗ «Валківська ЦРЛ»
Шаповал О.О. – директор ТЦСО
Вєрєвська Л.П. – начальник відділу юридичної та кадрової роботи
виконавчого апарату районної ради
Молодцова О.Ю. – начальник організаційного відділу виконавчого апарату
районної ради
Верхолаз В.В. – депутата районної ради, обрана від Валківської міської
громади
Лісовин М.Я. – депутат районної ради, обраний від Минківської сільської
громади
Тригуб Г.М. – представник Минківської сільської громади

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у Валківському
районі на 2016-2020 роки
Доповідає: Яцина Ю.Д. – заступник голови районної ради
2. Про затвердження комплексної Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції на 2016 – 2017 роки
Доповідає: Горошко І.В. – начальник управління праці та соціального захисту
РДА
3. Про затвердження структури КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я «ВАЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
Доповідає: Носатов Б.В. – головний лікар КЗОЗ «Валківська ЦРЛ»
4. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту населення
Валківського району на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 27 квітня 2012 року № 330-VI
Доповідає: Горошко І.В. – начальник управління праці та соціального захисту
РДА
5. Про хід виконання районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на
2014-2017 роки та підготовку до літньої оздоровчої кампанії 2016 року
Доповідає: Детюк В.П. – начальник сектору у справах молоді та спорту РДА
6. Про внесення змін до Цільової соціальної Програми розвитку фізичної
культури і спорту у Валківському районі на 2013-2017 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 8 травня 2013 року № 522-VI
Доповідає: Детюк В.П. – начальник сектору у справах молоді та спорту РДА
7. Про внесення доповнення до районної Програми «ГІДНА СТАРІСТЬ» на
2016 – 2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 5 лютого 2016
року № 45-VIІ
Доповідає: Шаповал О.О. – директор ТЦСО Валківської РДА
8. Про внесення доповнень до районної Програми розвитку культури і
туризму Валківського району на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 25 березня 2016 року № 75- VІІ
Доповідає: Шевченко В.П. – начальник відділу культури та туризму РДА
9. Про зміну типу Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Валківської районної ради Харківської області
Доповідає: Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА
10.
Про зміну типу Гонтів′ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Валківської районної ради Харківської області
Доповідає: Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА
11.
Про зміну типу Минківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Валківської районної ради Харківської області
Доповідає: Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА
12.
Про реорганізацію загальноосвітніх навчальних закладів району
Доповідає: Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА
13.
Про утворення освітнього округу у Валківському районі, визначення
його опорного закладу та філій
Доповідає: Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА
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14.
Про розгляд листів, шо надійшли до постійної комісії з питань
бюджету
Доповідає: Дубовик О.О. – голова комісії
15.
Про розподіл вільного залишку районного бюджету
Доповідає: Левчук Л.О. – начальник фінансового управління РДА
16.
Про внесення змін в кошториси бюджетних установ
Доповідає: Левчук Л.О. – начальник фінансового управління РДА
17.
Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року
№ 33-VІІ «Про районний бюджет на 2016 рік» та додатків до нього (зі
змінами)
Доповідає: Левчук Л.О. – начальник фінансового управління РДА
18.
Про рекомендацію для вступу до Національної академії державного
управління при Президентові України голови районної ради Оноші В.П.
Доповідає: Котенко Т.М. – керуюча справами виконавчого апарату районної
ради
19.
Різне
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний спільного засідання постійних
комісій.
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
СЛУХАЛИ 1: Про затвердження Програми розвитку місцевого
самоврядування у Валківському районі на 2016-2020 роки
Доповідає: Яцина Ю.Д. – заступник голови районної ради. Проекти рішення і
Програми розроблено та внесено головою районної ради Оношою В.П. та
заступником голови районної ради Яциною Ю.Д. Запропонована Програма
розрахована на 5 років і передбачає схему співпраці органів місцевого
самоврядування з органами державної виконавчої влади, всіма суб’єктами, які
мають відношення до місцевого самоврядування. В рамках Програми
передбачена співпраця з обласною радою, Асоціаціями, всіма органами влади, з
учнівським самоврядуванням, громадськими організаціями та ін. Доповідач
поінформував про джерела фінансування, передбачені заходи та загальні
прогнозні обсяги фінансування в сумі 10050,00 тис. грн. Прошу депутатів у
повному обсязі ознайомитися із проектом на сайті районної ради, свої
пропозиції, зауваження надсилайте на електронну пошту районної ради, ми
врахуємо їх в Програмі.
Виступили: Холодний О.М. з пропозицією винести питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ: Ухвалити проект рішення «Про затвердження Програми розвитку
місцевого самоврядування у Валківському районі на 2016-2020 роки», винести
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питання на розгляд сесії та рекомендувати сесії затвердити рішення (проект
рішення додається).
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
СЛУХАЛИ 2: Про затвердження комплексної Програми соціальної
підтримки учасників антитерористичної операції на 2016 – 2017
роки
Доповідає: Горошко І.В. – начальник управління праці та соціального захисту
РДА. На вимогу завдань облдержадміністрації управління праці РДА розробило
проект
комплексної
Програми
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичної операції. Програма розрахована на два роки. Основним
найбільш актуальним завдання Програми є комплексне вирішення питань
соціального забезпечення, соціального захисту учасників антитерористичної
операції, зокрема демобілізованих військовослужбовців, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членів їх сімей та
сімей загиблих учасників АТО. За час проведення АТО до мирного життя у
Валківському районі повернулося близько 170 чоловік демобілізованих, ще
близько 90 чоловік перебувають на службі у збройних силах України. Метою
Програми є надання комплексу соціальних послуг із соціальної адаптації осіб,
які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, особливо тим, які
перебувають у складних життєвих обставинах, ведення соціальної роботи з
найближчим оточенням та членами сімей загиблих учасників АТО, надання
медичних послуг, у тому числі з психологічної реабілітації, сприяння у
професійній адаптації тощо. Для забезпечення досягнення мети необхідно
забезпечити виконання таких завдань: надання сім’ям осіб, які брали
безпосередню участь в АТО та перебувають у складних життєвих обставинах,
соціальних послуг та, у разі потреби, забезпечення їх соціальним супроводом;
створення при місцевих центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді груп
взаємодопомоги для осіб, які брали безпосередню участь в АТО, та членів їх
сімей; ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та членами сімей
учасників АТО та загиблих; забезпечення діяльності інформаційноконсультаційного (ресурсного) центру, на базі якого учасники АТО зможуть
отримати необхідні консультації; розповсюдження інформаційних матеріалів із
контактами організацій, які надають допомогу та підтримку демобілізованим
військовослужбовцям; сприяння зайнятості особам, які брали безпосередню
участь в АТО, шляхом надання профорієнтаційних послуг, одноразової виплати
допомоги по безробіттю для відкриття підприємницької діяльності тощо;
надання медичних послуг (здійснення комплексних профілактичних медоглядів,
проведення реабілітаційних заходів, у тому числі з психологічної реабілітації).
Окремо зупинився за конкретних заходах, передбачених проектом Програми, та
їх фінансуванні.
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Виступили: Нізельковський І.О. – до головного лікаря КЗОЗ «Валківська ЦРЛ»
- Як лікарня буде забезпечувати харчування учасників АТО?
Носатов Б.В. – головний лікар КЗОЗ «Валківська ЦРЛ», який надав роз’яснення
з даного питання.
ВИРІШИЛИ: Ухвалити проект рішення «Про затвердження комплексної
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2016 –
2017 роки», винести питання на розгляд сесії та рекомендувати сесії затвердити
рішення (проект рішення додається).
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
СЛУХАЛИ 3: Про затвердження структури КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ВАЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА
ЛІКАРНЯ»
Доповідає: Носатов Б.В. – головний лікар КЗОЗ «Валківська ЦРЛ». Законом
України «Про екстрену медичну допомогу» передбачено створення відділень
екстреної медичної допомоги, в зв’язку із чим пропонується винести дане
питання на розгляд сесії, перейменувати приймальне відділення лікарні у
відділення екстреної медичної допомоги та затвердити структуру КЗОЗ
«Валківська ЦРЛ».
Виступили: Корсун А.М. – про звернення матері, дитина якої хвора на цукровий
діабет, щодо лікування дитини державним коштом та відсутність тест-смужок
для вимірювання рівня цукру в крові.
Войтенко В.І., Носатов Б.В., Оноша В.П. Є клопотання районної лікарні щодо
цієї проблеми. Це питання винесено на сесію і буде вирішено.
ВИРІШИЛИ: Ухвалити проект рішення «Про затвердження структури
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ВАЛКІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»», винести питання на розгляд сесії та
рекомендувати сесії затвердити рішення (проект рішення додається).
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
СЛУХАЛИ 4: Про внесення змін та доповнень до Програми соціального
захисту населення Валківського району на 2012-2016 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 27 квітня 2012 року №
330-VI
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Доповідає: Горошко І.В. – начальник управління праці та соціального захисту
РДА. Ще в позаминулу сесію управління праці вносило пропозиції щодо
фінансування заходів з надання пільг, гарантованих державою окремим
категоріям громадян. Тоді не всі пропозиції були підтримані депутатами. Щоб
вирішити цю проблему, ми зверталися до облдержадміністрації, народних
депутатів, КМУ. Верховною Радою України був прийнятий Закон щодо
фінансування цих пільг: послуги з проведення безоплатного капітального
ремонту власних житлових будинків (квартир) ветеранам війни та особам, на
яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»; забезпечення виплати компенсації за
одноразовий проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи; забезпечення відшкодування пільг з послуг зв’язку та встановлення
квартирних
телефонів
окремим
категоріям
громадян;
компенсація
автоперевізнику за перевезення громадян, які мають право на пільговий проїзд.
Запропонованим проектом змін та доповнень передбачено фінансування надання
пільг зазначеним категоріям громадян за рахунок районного бюджету. Змін до
Бюджетного кодексу Верховною Радою не внесено, як ми будемо це робити
фактично ще не зрозуміло, але пропоную депутатам підтримати таке рішення.
Виступили: Холодний О.М. Підтримати, але підготувати звернення до
Президента України з проханням підписати-таки цей Закон.
Горошко І.В. – начальник управління праці та соціального захисту РДА. В
минулому році Валківське АТП перевезло пасажирів пільгового контингенту на
понад 400 тис. грн.
Войтенко В.І., Оноша В.П., Яременко О.М. – винести питання на сесію.
ВИРІШИЛИ: Ухвалити проект рішення «Про внесення змін та доповнень до
Програми соціального захисту населення Валківського району на 2012-2016 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 27 квітня 2012 року № 330-VI», винести
питання на розгляд сесії та рекомендувати сесії затвердити рішення (проект
рішення додається).
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
СЛУХАЛИ 5: Про хід виконання районної Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2014-2017 роки та підготовку до літньої
оздоровчої кампанії 2016 року
Доповідає: Детюк В.П. – начальник сектору у справах молоді та спорту РДА. У
районі діє Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2017 роки,
затверджена рішенням районної ради від 4 квітня 2014 року № 668-VI, зі змінами
та доповненнями, затвердженими рішенням від 25 березня 2016 року № 97-VII.
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На виконання розпорядження Харківської облдержадміністрації від 15 квітня
2016 року № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей
Харківської області в 2016-2020 роках» видано розпорядження Валківської
райдержадміністрації від 25 квітня 2016 року № 166 «Про організацію
оздоровлення та відпочинку дітей Валківського району в 2016-2020 роках»,
створено Штаб з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей та комісії з
перевірки готовності до своєчасного відкриття та належного функціонування
дитячих закладів відпочинку влітку 2016 року. З 1 червня згідно з чинним
законодавством здійснюється переведення дошкільних навчальних закладів та
дошкільних підрозділів у НВК на санаторний режим роботи, що передбачає
розвантаження навчально-виховного процесу; забезпечення активного рухового
режиму дітей протягом дня; посилюється робота щодо проведення фізкультурнооздоровчих та лікувально-профілактичних заходів; крім того, передбачається
збільшення вартості харчування дітей на 10% для посилення вітамінізованого
харчування дітей за рахунок щоденного вживання свіжих фруктів та соків.
Наразі маємо інформацію, що у зв’язку із недостатнім фінансовим
забезпеченням ДНЗ м. Валки, з метою економії бюджетних коштів та
необхідністю підготовки до нового навчального року із 1 червня по 14 липня на
період одночасної відпустки працівників тимчасово припиняють роботу ДНЗ
«Берізка» та «Яблунька», а з 18 липня по 29 серпня включно ДНЗ «Веселка». У
разі необхідності буде забезпечено прийом дітей з інших ДНЗ до діючих на
певний період (рішення VІ сесії міської ради VІІ скликання від 18.05.2016).
Щодо організації відпочинку школярів принагідно зазначу, що з 30 травня 2016
року розпочали свою роботу 16 пришкільних таборів, які діють на базі
загальноосвітніх навчальних закладів району. Функціонуватимуть вони 14
робочих днів і завершать свою роботу 17 червня поточного року. До початку
роботи закладів відпочинку, згідно з чинним законодавством, здійснено
перевірку забезпечення умов діяльності та підписано Акти приймання фахівцями
Валківського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області та Управління
Держпродспоживслужби у Валківському районі, а також представниками відділу
освіти та безпосередньо закладів, де діятимуть пришкільні табори. Досягнуто
порозуміння та визначено основні завдання, які повинні будуть виконати
навчальні заклади вже в рамках підготовки до нового навчального року. Всього у
пришкільних таборах відпочинком буде охоплено 664 дитини. Орієнтовно
середня вартість харчування у пришкільних таборах складатиме близько 15,6
грн. на день на одну дитину. Для організації харчування будуть використані
бюджетні кошти, які надані переважною більшістю місцевих рад, а також
батьківські кошти та залучені спонсорські кошти. Користуючись нагодою, хочу
висловити вдячність за розуміння та підтримку головам та депутатам місцевих
рад, які надали фінансову підтримку діяльності пришкільних таборів. Зокрема, за
інформацією, наданою відділом освіти, попіклувалися про юних
відпочивальників Новомерчицька, Благодатненська, Баранівська, ГонтовоЯрська, Огульцівська, Перекіпська, Сидоренківська, Сніжківська, Шарівська
сільські ради та Ков’язька і Старомерчицька селищні ради. Зокрема,
зазначеними радами підписано угоди з районною радою про передачу
відповідних коштів і наразі залишилося розглянути питання на черговій сесії та
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затвердити рішення. Пришкільні табори, що діють на базі загальноосвітніх шкіл
м. Валки та Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, частково використовуватимуть
кошти, що залишилися не використаними під час навчального року та які були
надані міською та сільською радою для харчування учнів 1-4 класів. За сприяння
голови Мельниківської сільської ради досягнуто домовленості із ТОВ
«АГРОТОП» щодо фінансової підтримки діяльності пришкільного табору, ця
практика застосовувалася і минулого року. Високопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів
організовуватиме харчування учнів у пришкільних таборах виключно за рахунок
батьківських коштів та спонсорської допомоги. Наступний напрямок роботи
літньої оздоровчої кампанії є організація оздоровлення дітей у закладах
оздоровлення та відпочинку як у Харківській області, так і за її межами. Згідно
рішення районної ради від 25 березня 2016 року № 97-VII внесено зміни та
продовжено термін перебування полку патрульної служби міліції особливого
призначення «АЗОВ» до 1 жовтня 2016 року на базі позаміського закладу
оздоровлення та відпочинку «Ялинка» Валківської районної ради. 14 квітня 2016
року Харківською обласною радою затверджена Програма збереження та
розвитку в Харківській області мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку на 2016-2020 роки, до якої включено ПЗОВ «Ялинка», як заклад, що
потребує реконструкції із фінансуванням з обласного бюджету у 2016 та 2017
роках по 2700 тис. грн. та 3500 тис. грн. - у 2018 році. За рахунок бюджетних
коштів згідно з чинним законодавством мають змогу оздоровитися діти
пільгових категорій. У першу чергу, це діти-сироти та позбавлені батьківського
піклування, а також діти учасників АТО. Саме завдання щодо стовідсоткового
оздоровлення дітей цих категорій ставить перед нами область. Наразі, за рахунок
коштів з обласного бюджету протягом літа ми маємо змогу оздоровити 66 дітей.
На сьогодні саме така квота путівок надійшла до Валківського району. Вже
освоєно 4 путівки до оздоровчого закладу «Молода гвардія», 4 путівки до ПЗОВ
«Гвоздика» (Кирилівка), 4 путівки до «Таврії». Крім того, поза квотою
відправлено до закладу оздоровлення «Таврія» 16 обдарованих дітей району, які
стали переможцями обласного фестивалю-конкурсу «Весняні дзвіночки».
Сформовані списки для оздоровлення в таборах Харківської області – Золотий
колос (Нова Водолага) та Берізка (Золочів), де зміни розпочнуться з 12 червня,
де матимуть змогу оздоровитися 15 дітей з Валківського району. Крім того, за
кошти районного бюджету (199 тис. грн.) буде здійснена закупівля путівок до
таборів Харківської області. Наразі Валківською РДА здійснюється закупівля
путівок на І зміну до таборів «Каразінський» (Красний Кут) та «Лісова галявина»
(Високий) - 20 путівок на загальну суму 66350 грн. Сектором у справах молоді та
спорту райдержадміністрації здійснюється прийом заяв та розподіл їх за
таборами та термінами оздоровчих змін, враховуючи побажання заявників та
виходячи з реальних можливостей. Сформована база даних дітей пільгових
категорій. 48 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 50 дітей
учасників бойових дій, 29 внутрішньопереміщенних осіб, 64 дітей-інвалідів, 363
дитини з багатодітних родин, 37 – з малозабезпечених, 1164 дитини, що стоять
на диспансерному обліку, 305 - талановиті та обдаровані діти. Станом на 8
червня 2016 року до сектору у справах молоді та спорту подано 147 заяв на
оздоровлення. Переважно це діти із багатодітних і малозабезпечених сімей, а
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також талановиті діти та ті, що перебувають на диспансерному обліку. Отже,
попереду у дітей велика літня перерва і наскільки вона буде захоплюючою,
збагаченою корисними знаннями і, водночас, цікавою – залежить і від нас з
вами. Тому кожен з нас, в межах своїх повноважень та відповідно до покладених
обов’язків, повинен долучитися до реалізації цього вкрай важливого завдання.
Виступили: Холодний О.М. Хто входить до складу комісії з розподілу
безкоштовних путівок з числа депутатів районної ради?
Детюк В.П. – начальник сектору у справах молоді та спорту РДА. Ніхто, це не
передбачено.
Холодний О.М. Це кошти районного бюджету і щоб не було зайвих розмов,
пропоную включити до складу цієї комісії депутатів районної ради.
Яцина Ю.Д. – заступник голови районної ради з пропозицією включити до
складу означеної комісії голову постійної комісії районної ради з питань
бюджету Дубовик О.О.
Холодний О.М., який підтримав пропозицію заступника голови районної ради
та пропонував делегувати до складу цієї комісії райдержадміністрації ще голову
профільної комісії з гуманітарних питань Сургай Н.В.
Оноша В.П. – голова районної ради, який пропонував взяти інформацію до
відому, підтримав пропозиції депутатів та доручив виконавчому апарату
районної ради підготувати відповідного листа до райдержадміністрації на
виконання пропозицій профільних комісій районної ради.
ВИРІШИЛИ:
1. Ухвалити проект рішення «Про хід виконання районної Програми
оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2017 роки та підготовку до літньої
оздоровчої кампанії 2016 року», винести питання на розгляд сесії та
рекомендувати сесії затвердити рішення (проект рішення додається).
2. Виконавчому апарату районної ради підготувати відповідного листа до
райдержадміністрації на виконання пропозицій профільних комісій
районної ради з клопотанням щодо включення до складу комісії
райдержадміністрації з розподілу безкоштовних путівок для дітей з
категорії соціально вразливих (дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з багатодітних родин) та обдарованих
дітей Валківського району депутатів районної ради Дубовик О.О. (голову
постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу,
регуляторної політики) та Сургай Н.В. (голову постійної комісії з
гуманітарних питань, соціальної політики, депутатської діяльності,
розвитку місцевого самоврядування, законності та правопорядку) за
згодою.
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
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СЛУХАЛИ 6: Про внесення змін до Цільової соціальної Програми розвитку
фізичної культури і спорту у Валківському районі на 2013-2017
роки, затвердженої рішенням районної ради від 8 травня 2013
року № 522-VI
Доповідає: Детюк В.П. – начальник сектору у справах молоді та спорту РДА.
Сектор у справах молоді та спорту Валківської райдержадміністрації пропонує
внести зміни до пункту 3 «Заходи відділу з питань фізичної культури та спорту
Валківської РДА» розділу 7 «Фінансування заходів соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту у Валківському районі» Цільової соціальної
Програми розвитку фізичної культури і спорту у Валківському районі на 20132017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 8 травня 2013 року № 522VI, у частині фінансування на 2016 рік і передбачити кошти в сумі 400 тис. грн.
та на 2017 рік – кошти у сумі 500 тис. грн.
Виступили: Яременко О.М., Войтенко В.І., Холодний О.М. з пропозицією
винести питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ: Ухвалити проект рішення «Про внесення змін до Цільової
соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту у Валківському районі
на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 8 травня 2013 року
№ 522-VI», винести питання на розгляд сесії та рекомендувати сесії затвердити
рішення (проект рішення додається).
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
СЛУХАЛИ 7: Про внесення доповнення до районної Програми «ГІДНА
СТАРІСТЬ» на 2016 – 2021 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 5 лютого 2016 року № 45-VIІ
Доповідає: Шаповал О.О. – директор ТЦСО Валківської РДА. Пропонується
винести дане питання на розгляд сесії та внести доповнення до районної
Програми «ГІДНА СТАРІСТЬ» на 2016 – 2021 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 5 лютого 2016 року № 45-VIІ, доповнивши Розділ
«Обґрунтування Програми» пунктом «продукти харчування для стаціонарного
відділення адміністрації Валківського територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Валківської РДА».
ВИРІШИЛИ: Ухвалити проект рішення «Про внесення доповнення до районної
Програми «ГІДНА СТАРІСТЬ» на 2016 – 2021 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 5 лютого 2016 року № 45-VIІ», винести питання на розгляд
сесії та рекомендувати сесії затвердити рішення (проект рішення додається).
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Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
СЛУХАЛИ 8: Про внесення доповнень до районної Програми розвитку
культури і туризму Валківського району на 2016-2018 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 25 березня 2016 року №
75- VІІ
Доповідає: Шевченко В.П. – начальник відділу культури та туризму РДА.
Пропонується винести на розгляд сесії питання щодо внесення доповнень до
Програми розвитку культури і туризму Валківського району на 2016-2018 роки,
додавши до розділу «Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури»
наступні пункти: проведення поточного ремонту підлоги у КЗ «Валківська
центральна районна бібліотека»; придбання теплолічильника у КЗ «Валківська
центральна районна бібліотека»; придбання експозиційного комплекту до РКЗ
«Валківський краєзнавчий музей» як переможцю обласного конкурсу мініпроектів «Разом у майбутнє».
Виступили: Яцина Ю.Д. – заступник голови районної ради з пропозицією
підтримати даний проект рішення та винести питання на розгляд сесії.
Холодний О.М. – з питанням до голови райдержадміністрації. Є Постанова,
якою зобов’язано встановлювати лічильники надавачами послуг. Якщо ця
Постанова КМУ діє, нехай лічильники встановлює підприємство-постачальник
послуг.
Войтенко В.І., Оноша В.П., які пообіцяли з’ясувати дане питання до сесії.
Яцина Ю.Д. – заступник голови районної ради. Ми закладаємо кошти на
придбання експозиційного комплекту до РКЗ «Валківський краєзнавчий музей»
як переможцю обласного конкурсу міні-проектів «Разом у майбутнє». Інформую
депутатів, що нам вдалося зібрати всі пакети документів переможців обласного
конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад та вчасно направити їх
до обласної ради. Швидше за все головою районної ради буде скликана
позачергова сесія з тим, щоб забезпечити головну фазу – реалізацію мініпроектів.
ВИРІШИЛИ: Ухвалити проект рішення «Про внесення доповнень до районної
Програми розвитку культури і туризму Валківського району на 2016-2018 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 25 березня 2016 року № 75- VІІ»,
винести питання на розгляд сесії та рекомендувати сесії затвердити рішення
(проект рішення додається).
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
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СЛУХАЛИ 9: Про зміну типу Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Валківської районної ради Харківської області
СЛУХАЛИ 10: Про зміну типу Гонтів′ярської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Валківської районної ради Харківської області
СЛУХАЛИ 11: Про зміну типу Минківської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Валківської районної ради Харківської області
СЛУХАЛИ 12: Про реорганізацію загальноосвітніх навчальних закладів
району
СЛУХАЛИ 13: Про утворення освітнього округу у Валківському районі,
визначення його опорного закладу та філій
Доповідає: Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА.
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови КМУ
від 27.08.2010 року № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ» (зі
змінами згідно Постанови КМУ від 20.01.2016 року № 79) та керуючись
районною Програмою розвитку освіти «Новий освітній простір Валківщини» на
2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 5 лютого 2016 року №
43-VІІ, з метою вдосконалення загальної середньої освіти, зміцнення
матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення їх сучасним
обладнанням для створення додаткових можливостей розвитку учнів, реагуючи
на сучасні освітні запити та потреби населення району, відділ освіти Валківської
районної державної адміністрації звертається до депутатів районної ради з
проханням підтримати пропозиції щодо створення освітнього округу, для чого
прийняти рішення про зміну типу Валківської ЗОШ І-ІІІ ст., Минківської ЗОШ ІІІ ст., Гонтів’ярської ЗОШ І-ІІ ст., затвердити рішення про реорганізацію
загальноосвітніх навчальних закладів, визначивши опорним закладом
Валківський ліцей, а Валківську, Минківську та Гонтів’ярську школи – філіями.
Виступили: Нізельковський І.О. Що тягне за собою прийняття запропонованих
Вами рішень для вчителів і для шкіл? Чи обов’язково для цього понижувати
ступінь школи?
Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА. Відповідно до
Положення про освітній округ школи-філії І-ІІІ ст. в освітньому окрузі існувати
не можуть. Вчителі будуть всі працевлаштовані, діти будуть підвозитися, плюс
нам надають автобус для ліцею.
Пасічник Л.М. З рештою шкіл що буде?
Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА. Створення освітнього
округу – це початковий етап реформування освіти.
Борщ О.І. – депутат районної ради, директор Новомерчицького НВК. Треба
розуміти, що це процес безповоротній. Хімія, фізика – предмети, які в наших
сільських школах викладаються, що називається «на пальцях», інформатика
викладається без інтернет-зв’язку, який є тільки мобільний. Це рішення –
можливість залучити кошти в район. В той же час, необхідно розуміти, що
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необхідна висока організація процесу, щоб автобус був завжди на маршруті. Тут
є і плюси, і мінуси, і ми ніколи не дізнаємося про них, не зробивши цей крок.
Холодний О.М. Чи є рішення громад про згоду на пониження ступеню ЗОШ? Є
пропозиція, якщо Борщ О.І. бачить позитив у цьому рішенні, давайте понизимо
ступінь Новомерчицького НВК і приєднаємо його до ліцею.
Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА. Виключена норма
щодо обов’язковості рішення територіальних громад про згоду.
Олійник Я.І. Ми ставимо батьків перед фактом, не питаючи їх згоди.
Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА. Батьки самі
визначатимуть де навчатимуться їх діти.
Ткаченко М.В. Я була присутня на зборах з батьками в ліцеї. Це болюче
питання, але хочу зазначити, що не було організовано обговорення питання в
школах, в громадах. Чому? Ми зробили неправильно – не підготували, не
обсудили з батьками, на місцях. Давайте думати про дітей, йти в громади, йти до
людей, доносити свої пропозиції, доказувати доцільність. Треба по-іншому
розглядати це питання.
Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА. В першу чергу про
дітей ми і думаємо, щоб була належна матеріальна база для якісного навчання,
щоб наші діти могли конкурувати з харківськими випускниками.
Яременко О.М. Ми нещодавно затвердили Програму «Новий освітній простір
Валківщини» і там не було ні слова про це питання. Давайте розвивати
матеріальну базу всіх навчальних закладів.
Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА. Законопроектом про
освіту передбачено закриття шкіл, де менше 10 учнів у класі, ми намагаємося
зберегти мережу освіти в районі.
Яременко О.М. Держава багато чого обіцяє, але не робить. Чому ми маємо
понижувати ступінь шкіл? Так у нас в кінці-кінців залишиться одна велика
базова школа у м. Харкові, велика, красива, з новими вікнами, але ж треба
дивитися трохи далі. Особисто я проти цих рішень і не бачу, як це відповідає
потребам мешканців району. Так, ліцей – хороший сучасний заклад, у м. Харкові
є ще кращі, це не означає, що Валківський ліцей треба закрити, бо є кращі.
Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА. Якщо буде
прийнятий Закон про освіту Минківська школа взагалі буде закрита.
Войтенко В.І. – голова райдержадміністрації. Питання важке, але воно в іншому
– якість навчання, належне забезпечення навчального процесу, рівень умов в
приміщеннях закладів освіти. Завтра об’єднаються громади, об’єднання
неминуче. До ліцею їздять діти з Добропілля, Черемушної, Костєва. Гадаю, на
сесію це питання треба виносити, щоб його вирішував весь депутатський загал.
Так, будуть якісь незручності можливо для вчителів, але це буде добре для дітей.
Корсун А.М. Запропонований проект виглядає реальним, викладати в класі, де
3-4 учні важко. Якщо буде забезпечений підвіз – це проект реальний Але є інша
сторона медалі – всяке укрупнення призводить до того, що намагаючись
створити якісні умови для навчання, ми втрачаємо села, де не стає шкіл.
Можливо треба спробувати в межах цих шкіл, але де понижується ступінь
школи, занепадає, деградує село. Будуть великі проблеми з вчителями.
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Холодний О.М. Пропоную провести виїзне засідання комісії у с. Шевченкове
Шарівської сільської ради, де закрили спочатку школу, тоді клуб, ФАП і село
щезло, всі переїхали до Шарівки, а села – немає. Ви батькам кажете, що депутати
вирішать. Так, депутатам вирішувати, але з батьками Ви, Вікторіє В’ячеславівно,
повинні були говорити. Гроші дають на проект? Так. Ми за гроші продаємо села.
Фракція «Відродження» не голосуватиме за ці рішення. Пропоную перенести
розгляд цих питань на наступну сесію, або не закривати цю сесію, щоб не було
проблем із завчасним оприлюдненням. Обговорити в громадах, в сільських
радах. І прохання від народного депутата України Біловола О.М. – не голосувати
за ці рішення.
Оноша В.П. – голова районної ради. Визнаю, є організаційні промахи в
підготовці цього питання. Але у Гонтовому Ярі взагалі не проти цього питання,
у Минківці – так, проти, але не всі. І якщо людям роз’яснити, погоджуються.
Процеси реорганізації безповоротні. Але глянемо на Черемушну – село не
вимерло, батьки вдячні, хоча свого часу були теж проти. Так, є супротив батьків,
вчителів, але треба зважити всі «за» і «проти». Згоден, треба було б широко
розглядати ці питання, але ми втратимо час, 23 червня – сесія обласної ради, до
якої ці питання треба вирішити, інакше пілотний проект дістанеться іншому
району.
Холодний О.М. З людьми треба працювати, батьки вже підписи збирають.
Можливо перенести сесію на пізніше.
Верхолаз В.В. На обговорення з батьками треба запрошувати і депутатів
районної ради. До мене вже звертаються батьки, а я, депутат, нічого не знаю.
Сургай Н.В. У мене теж, як у голови профільної комісії, був шквал дзвінків.
Батьки кажуть, що у нас в ліцеї їм навчати дітей не по грошах, не потягнуть всі
ці свята, костюми. Необхідно доносити до людей всю інформацію,щоб
зрозуміли,що це буде дуже добре для їх дітей, а не тільки, що на проект дають 2
млн. грн..
Грєхова В.І. – директор Валківського ліцею ім. О. Масельського. Чи хочемо ми
цього? Так, хочемо, але ми стикнулися із ситуацією непідготовленості цього
питання. Непідготовлені батьки, а звинуватили в усьому ліцей, як зачинщика
всього цього. Про участь ліцею у проекті «Відкритий світ», останнім етапом
якого було створення дітьми рекламного відеоролику про ліцей. У дітей була
свобода вибору, що саме цінне для них у ліцеї. Ролик створили саме діти з сіл
Старі Валки, Гонтів Яр та інших. Вчора на зборах ми хотіли показати батькам
інших шкіл два класи, наші родзинки, але вчорашнє зібрання образило дітей, які
пішли зі слізьми А діти ці теж із сіл і ми хотіли показати саме те, якими вони
стали в ліцеї. Щодо збору коштів – у ліцеї найменший шкільний фонд, 20 грн. на
місяць, які здають батьки.
Яцина Ю.Д. – заступник голови районної ради. В світлі змін законодавства
щодо змісту освіти що зміниться у навчальних планах щодо профільного
навчання, які перспективи? Питання також щодо майнового комплексу. Які
приміщення будуть використовуватися, які плани щодо цього?
Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА. Положенням про
освітній округ все це передбачено. На жаль, все так швидко закрутилося, про це
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ще не думали, але у Минківській ЗОШ можна створити НВК, діти до дитсадка є.
У Гонтів’ярській ЗОШ можна буде дітей перевести до основної будівлі.
Холодний О.М. Можливо створити опорний заклад – ліцей, але не включати до
освітнього округу поки що інші школи, щоб попасти до пілотного проекту
обласної ради.
Новосел В.В. – начальник відділу освіти Валківської РДА. Перша вимога – у
базовому закладі не менше 300 учнів. Друга – мають бути паралелі. Третя –
мають бути філії, не менше трьох. Потужність ліцею 1200 учнів, а навчається
600, а Валківська ЗОШ переповнена.
Оноша В.П. – голова районної ради. Пропонував винести ці питання на розгляд
сесії. Відділу освіти райдержадміністрації з’ясувати чи є крайня необхідність
понижувати ступені ЗОШ. Якщо щось вчасно не з’ясується, пропоную сесію не
закривати і 16 червня розглянути ці питання повторно. Доручити
райдержадміністрації, відділу освіти разом із депутатами їхати до людей,
пояснювати, доказувати, запевняти, що це добре.
ВИРІШИЛИ:
1. Питання 9-13 порядку денного спільного засідання комісій винести на
розгляд сесії (проекти рішень додаються).
2. Доручити райдержадміністрації, профільній постійній комісії районної
ради ґрунтовно вивчити додатково ці питання, проаналізувати відповідні
положення законодавства та визначитися із пропозиціями щодо
реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів та створення
освітнього округу в районі.
3. Доручити райдержадміністрації, відділу освіти організувати зустрічі в
громадах разом із депутатами районної ради, батьками та вчителями,
заручитися підтримкою громад, батьківських комітетів щодо спільних
пропозицій стовно вирішення даних питань.
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
СЛУХАЛИ 14: Про розгляд листів, що надійшли до постійної комісії з
питань бюджету
Доповідає: Дубовик О.О. – голова комісії. Для розгляду в комісії з питань
бюджету надійшли листи від КЗОЗ «Валківська ЦРЛ» щодо необхідності
направлення коштів на придбання тест-смужок для вимірювання рівню цукру в
крові (вразовано проектом рішення); звернення від Житомирської районної ради
(комісіями підтримано проект рішення, питання внесено до порядку денного
сесії); пакет клопотань від КП «Вода»; лист редакції районної газети «Сільські
новини» щодо коштів на ремонт приміщення редакції.
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Виступили: Бушнов В.В. – директор КП «Вода», який повідомив, що
керівництво підприємства підготувало та направило для розгляду депутатами
районної ради пакет клопотань щодо надання фінансової підтримки
підприємства. Перший блок листів стосується податкових зобов’язань
підприємства, боргів по заробітній платі. Другий блок клопотань направлений на
модернізацію КП «Вода». Інвестиції, які дадуть змогу заробляти додаткові
кошти, - це третій блок клопотань. Стосовно необхідності придбання для
підприємства двох АС-машин, спецмашини для прокладання труб
Оноша В.П. – голова районної ради. – про розгляд питання щодо встановлення
нових тарифів на послуги КП «Вода» в профільних комісіях, питання винесено
на розглдя сесії. Щодо фінансових клопотань КП «Вода» - їх треба вивчати,
рахувати. Зараз ці прохання виконати не зможемо. Є спецмашина на Юліївської
ЦВНГК, можна нанімати і використовувати. Стосовно клопотання редакції – є
попередні розрахунки щодо необхідного ремонту, по можливості врахуємо за
результатми виконання бюджету у І півріччі.
Холодний О.М. з пропозицією внести до порядку денного сесії питання щодо
внесення змін (доповнень) до Програми економічного і соціального розвитку
Валківського району на 2016 рік.
ВИРІШИЛИ:
1. Фінансові клопотання, що надійшли для розгляду до постійних комісій
районної ради, взяти до відому.
2. Рекомендувати сесії підтримати зазначені вище клопотання КЗОЗ
«Валківська ЦРЛ» та Житомирської районної ради.
3. Клопотання КП «Вода» та редакції районної газети «Сільські новини»
врахувати в подальшій роботі профільної постійної комісії та розглянути
за результатми виконання районного бюджету у І півріччі 2016 року.
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
СЛУХАЛИ 15: Про розподіл вільного залишку районного бюджету
Доповідає: Левчук Л.О. – начальник фінансового управління РДА, яко
поінформувала депутатів про пропозиції райдержадміністрації щодо розподілу
вільного залишку районного бюджету, ознайомила із пояснювальною запискою
фінуправління райдержадміністрації до проекту рішення з даного питання.
Виступили: Холодний О.М. з пропозицією винести це питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ: Ухвалити проект рішення «Про розподіл вільного залишку
районного бюджету», винести питання на розгляд сесії та рекомендувати сесії
затвердити рішення (проект рішення додається).
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
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“утримались” – немає
“не голосували” – немає
СЛУХАЛИ 16: Про внесення змін в кошториси бюджетних установ
Доповідає: Левчук Л.О. – начальник фінансового управління РДА. На підставі
відповідних клопотань головних розпорядників коштів районного бюджету
пропонується внести зміни в кошториси бюджетних установ відповідно до
висновків фінуправління РДА. Ознайомила депутатів із висновками фінансового
управління райдержадміністрації з даного питання.
ВИРІШИЛИ: Ухвалити проект рішення «Про внесення змін в кошториси
бюджетних установ», винести питання на розгляд сесії та рекомендувати сесії
затвердити рішення (проект рішення додається).
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
СЛУХАЛИ 17: Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня
2015 року № 33-VІІ «Про районний бюджет на 2016 рік» та
додатків до нього (зі змінами)
Доповідає: Левчук Л.О. – начальник фінансового управління РДА, яка
ознайомила депутатів із пояснювальною запискою до проекту цього рішення
(додається) та прохала депутатів підтримати запропоновані зміни до районного
бюджету, винесши питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ: Ухвалити проект рішення «Про внесення змін до рішення
районної ради від 23 грудня 2015 року № 33-VІІ «Про районний бюджет на 2016
рік» та додатків до нього (зі змінами)», винести питання на розгляд сесії та
рекомендувати сесії затвердити рішення (проект рішення додається).
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
СЛУХАЛИ 18: Про рекомендацію для вступу до Національної академії
державного управління при Президентові України голови
районної ради Оноші В.П.
Доповідає: Котенко Т.М. – керуюча справами виконавчого апарату районної
ради. Пропонується підтримати даний проект рішення, винести питання на
розгляд сесії та надати рекомендацію для вступу до Національної академії
державного управління при Президентові України голови районної ради Оноші
В.П.
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ВИРІШИЛИ: Ухвалити проект рішення «Про рекомендацію для вступу до
Національної академії державного управління при Президентові України голови
районної ради Оноші В.П.», винести питання на розгляд сесії та рекомендувати
сесії затвердити рішення (проект рішення додається).
Голосували: “за” – 14 депутатів
“проти” – немає
“утримались” – немає
“не голосували” – немає
В РІЗНОМУ:
СЛУХАЛИ 19: Інформацію голови райдержадміністрації Войтенка В.І.
Інформує: Войтенко В.І. – голова райдержадміністрації, який доручив відділу
освіти РДА представити на сесію графік виїздів до місцевих громад для
додаткового розгляду питань щодо реорганізації загальноосвітніх навчальних
закладів району, утворення освітнього округу в районі, визначення його
опорного закладу та філій та врахуваня думки і пропозиції місцевих рад,
громадськості, батьків.
Інформація береться до відому без голосування.

Голова комісії

Дубовик О.О.

Голова комісії

Сургай Н.В.

Секретар спільного засідання комісії

Ткаченко М.В.
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