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НЕДРИГАЙЛІВ

Про стан законності, заходи
щодо її зміцнення та результати
діяльності місцевої прокуратури
за перше півріччя 2018 року

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» заслухавши інформацію керівника Роменської місцевої прокуратури
Кузченка Володимира Олександровича «Про стан законності, заходи щодо її
зміцнення та результати діяльності Роменської місцевої прокуратури за перше
півріччя 2018 року» рада районна ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію керівника Роменської місцевої прокуратури Кузченка
Володимира Олександровича «Про стан законності, заходи щодо її зміцнення
та результати діяльності Роменської місцевої прокуратури за перше півріччя
2018 року» взяти до відома.

Голова ради

Інформація
про стан законності, заходи щодо її зміцнення
та результати діяльності місцевої прокуратури
за перше півріччя 2018 року

У першому півріччі 2018 року на території Недригайлівського району
зареєстровано 1343 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні
правопорушення та інші події, що на 19,5% більше ніж за аналогічний період
минулого року. З них 115 з ознаками кримінальних злочинів.
44 кримінальних правопорушень розкриті. Повідомлено про підозру у їх
вчиненні 38 особам.
У 2018 році в Недригайлівському районі спостерігається зниження рівня
злочинності. У порівнянні з 2017 роком на 16,7% зменшилася загальна
кількість вчинених злочинів, в тому числі особливо тяжких - на 66,7%, тяжких
- на 20,0%, середньої тяжкості - на 20,6%, невеликої тяжкості - на 4,8%.
Знизився рівень корисливих злочинів проти власності (-32,5 % до рівня
2017 року). Кількість крадіжок зменшилася зі 63 у першому півріччі 2017 року
до 40 у поточному або на 36,5%., грабежів - вдвічі. Розбійні напади на
території району взагалі не вчинялися (у 2017 році - 3).
У Недригайлівському районі відбулося зменшення кількості злочинів,
проти життя і здоров’я особи (-15,8%), проти громадської безпеки (-40,0%).
Разом з тим відбулося збільшення кількості злочинів в сфері службової
діяльності (+200,0%), проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об’єднання громадян (+300,0%).
Завдяки вжитим правоохоронцями заходами виявлено на 16,7% більше
злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, їх аналогів та
прекурсорів.

Внаслідок здійснення профілактичних заходів вдалося не допустити
злочинності в підлітковому середовищі. Упродовж півріччя злочини
неповнолітніми, а також за їх участі не вчинялися.
Водночас збільшилася, кількість злочинів, скоєних особами, які раніше
вчиняли кримінальні правопорушення (+10,0%), в стані алкогольного сп’яніння
(+100,0%).
Роменською місцевою прокуратурою вживалися заходи координаційного
характеру, якими зусилля правоохоронних органів регіону направлялися на
протидію злочинам та іншим правопорушенням. За участю представників
органів державної влади, місцевого самоврядування проведено координаційну
нараду керівників правоохоронних органів регіонів, що підпадають під
юрисдикцію місцевої прокуратури, 2 - спільні (міжвідомчі) наради, забезпечено
роботу 7 міжвідомчих робочих груп по боротьбі з окремими видами злочинів.
Завдяки вжитим заходам розкрито цілий ряд резонансних злочинів, в тому
числі 18 крадіжок, 1 грабіж, 2 незаконних заволодінь транспортними засобами,
З заподіяння тяжкого тілесного ушкодження. До різних видів покарання
засуджено 38 осіб.
Правоохоронцями виявлено 5 фактів вчинення особами корупційних
злочинів. Стосовно 5 осіб обвинувальні акти спрямовані до суду.
Так, Роменським відділом поліції закінчено розслідуванням кримінальне
провадження за ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України стосовно голови
Роменської районної організації УТМР, який упродовж травня 2015 - грудня
2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою
складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинив
заволодіння коштами районної організації товаристваю. Обвинувальний акт
стосовно названої особи 30.06.2018 спрямований до суду, розглядається по суті
Роменським міськрайонним судом.
Внесено 20 подань у порядку ч.З ст. 65 Закону України «Про запобігання
корупції». За результатами їх розгляду притягнуто до дисциплінарної
відповідальності 6 посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Заявлено позов про стягнення з директора Лебединського районного
територіального центру Лапоног П.В. 45 211 грн. шкоди, заподіяної вчиненням
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого
ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП.
Виявлено 2 факти вчинення адміністративного правопорушення,
пов’язаного з корупцією, депутатом Роменської міської ради
Горобчуком
О.В. та начальником відділу Управління соціального захисту населення
Роменської міської ради Цимбал В.Ф. Відповідні матеріали спрямовано до УЗЕ
в Сумській області для складання протоколів про вчинення адміністативного
правопорушення пов’язаного з корупцією за ч.І, 2 ст. 172-7 КУпАП України.
Місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді вказаних протоколів.
При здійсненні нагляду за додержанням законів органами внутрішніх
справ при розслідуванні та розкритті злочинів слідчим надано 312 письмових
вказівок, скасовано 25 незаконних постанов про закриття кримінальних
проваджень, виявлено 78 кримінальних правопорушень, які
раніше не
обліковані та внесено по них відомості до ЄРДР.

На усунення порушень при реєстрації заяв і повідомлень про вчиненні
кримінальні правопорушення та здійснення досудового розслідування злочинів
прокурорами
внесено
24
подання,
притягнуто
до
дисциплінарної
відповідальності 13 працівників поліції.
Перевірено 183 оперативно-розшукові справи, внесено 2 подання, за
результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 2
особи. Надано 35 письмових вказівок, скасовано 3 незаконні постанови про
заведення оперативно-розшукових справ та 3 про їх закриття.
У сфері представництва інтересів громадян та держави в судах
пред’явлено ЗО позовів на загальну суму 22,9 млн. грн. Задоволено 19 позовів
на суму 318 тис. грн. З початку року заходами представницької діяльності до
земель запасу державної та комунальної власності повернуто 244 га землі, що
становить 21,2 % від загальної площі повернутих земель по області.
Реально виконано рішення судів на суму 1,2 млн. грн. або 58,8%.
В порядку відомчого контролю внесено 17 скарг на бездіяльність
державних виконавців, які розглянуті та задоволені.
Представницькими засобами забезпечено ефективне реагування з питань
захисту прав дітей. Направлено до суду 11 позовів на загальну суму 3,4 млн.
грн. Задоволено 2 позови. За втручання прокурора попереджено незаконне
витрачання бюджетних коштів на суму 1,5 млн. грн.
В ході здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян
внесено 59 документів прокурорського реагування, притягнуто до
відповідальності 33 посадовця.
Забезпечено участь у розгляді судом 200 кримінальних проваджень з
постановленням вироків.
Стан апеляційного реагування по кримінальних провадженнях становить
91,6%.
Вирішено 159 звернень, з яких задоволено 2.
Інформація направляється в порядку ст. 6 Закону України «Про
прокуратуру» для врахування в роботі Недригайлівської районної державної
адміністрації та Недригайлівської районної ради.

Керівник
Роменської місцевої прокуратури
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Про внесення змін та доповнень до Програми
економічного і соціального розвитку
Недригайлівського району на 2018 рік

Розглянувши пропозиції Недригайлівської районної державної
адміністрації, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а :
Унести зміни до Програми
економічного і соціального розвитку
Недригайлівського району на 2018 рік (далі - Програма ), затвердженої
рішенням районної ради від 31.01.2018 (зі змінами від 02.03.2018, 23.03.2018,
29.05.2018, 17.07.2018), а саме:
1. Доповнити:
1)
заходами 10, 11, 12, 13 завдання 1. «Покращення матеріальнотехнічної бази закладів охорони здоров'я. Дооснащення відділень
лікувально-діагностичним обладнанням» пріоритету 2.4. «Охорона
здоров'я» (додається);
2)
заходами 5, 6 завдання 2. «Зміцнення, розвиток та модернізація
матеріально-технічної бази закладів культури» пріоритету 2.8.
«Культура, туризм, національності та релігія» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
районної ради.

Голова районної ради

Додаток
до рішення Недригайлівської
районної ради
від 18.09.2018 року
Зміни до Програми економічного і соціального розвитку
Недригайлівського району на 2018 рік
Додаток 1.1 до Програми
Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку
Джерела та обсяги фінансування,
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Пріоритет 2.4. Охорона здоров'я
Завдання 1. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Дооснащення відділень лікувальнодіагностичним обладнанням

1 Захід 10. Придбання будівельних 2018 КЗ «Недригайлівський
матеріалів АЗПСМ с. Вільшана рік ЦПМСД»,
КЗ «Недригайлівський районний
Вільшанська сільська
центр ПМСД»
ОТГ, інші

15,0
(депутатські
кошти
Сивоконь)

Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладу.

2 Захід 11. Придбання та заміна 2018 КЗ «Недригайлівський
вікон
на
склопакети
для рік ЦПМСД»,
Кулішівського
ФП
КЗ
Недригайлівська
«Недригайлівський
районний
селищна ОТГ, інші
центр ПМСД»

15,0
(депутатські
кошти
Опімах)

Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладу.

3 Захід 12. Придбання комп’ютера 2018 КЗ «Недригайлівський
в
комплекті
та рік ЦПМСД», Коровинська
багатофункціонального
сільська ОТГ
пристрою
для
АЗПСМ
с.
Коровинці
КЗ
«Недригайлівський
районний
центр ПМСД»

15,0
(депутатські
кошти
Шульга)

Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладу.

4 Захід 13. Придбання та заміна 2018 КЗ «Недригайлівський
вікон на склопакети Іваницького рік ЦПМСД»,
ФП
Недригайлівська
КЗ
«Недригайлівський
селищна ОТГ, інші
районний центр ПМСД»

15,0
(депутатські
кошти
Конотоп)

Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладу.

Пріоритету 2.8. «Культуоа. туоизм. національності та релігія»
Завдання 2. «Зміцнення, зозвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури»

5

6

Захід 5. Придбання акустичної
системи для Дремівського
сільського клубу Засульської
сільської ради

Захід 6. Придбання швейних
машинок для виробництва
текстильних виробів для
Тернівської дитячої школи
мистецтв
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,
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сільська
рада
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культури
,
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і
2018 релігій
рік Недригайлівської
райдержадміністрації,
Тернівська
селищна
рада

15,0 (депут.
кошти
Коваленко)

Організація
дозвілля
молоді,
забезпечення
культурного
розвитку
населення

15,0 (депут.
кошти
Скоробагать

Проліпшення
матеріальної
бази закладу,
організація
повноцінного
навчання дітей
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і
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Недригайлів

Про внесення змін до Районної цільової програми
підтримки індивідуального житлового будівництва
«Власний дім» на 2017-2018 роки
Розглянувши
пропозиції Недригайлівської районної державної
адміністрації від 20.07.2018 року № 01-20/362, з метою поліпшення житлових
умов жителів сільської місцевості Недригайлівського району, керуючись ст.
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в
и р і шила:
Унести зміни до Районної цільової програми підтримки індивідуального
житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки, затвердженої
рішенням Недригайлівської районної ради від 28.07.2017 (зі змінами від
02.03.2018) (далі - Програма), наступні зміни:
і. Викласти у новій редакції:
1.1.
Частину третю пункту 4.1. розділу 4 Програми:
«Кредити за Програмою надаються індивідуальним сільським
забудовникам для фінансування спорудження (будівництва), добудови
(завершення будівництва), реконструкції, капітального ремонту, підключення
до Інженерних мереж житлових будинків у сільській місцевості з надвірними
підсобними приміщенням, інженерними мережами або без таких; спорудження
(будівництво),
добудова
(завершення
будівництва),
реконструкція,
капітальний ремонт інженерних мереж з метою підключення до них житлового
будинку у сільській місцевості; придбання житлових будинків (у тому числі
незавершених будівництвом) у сільській місцевості з надвірними підсобними
приміщеннями або без таких, з інженерними мережами або без таких».
1.2.
Частину другу розділу 4.2. розділу 4 Програми:
«Джерелом фінансування кредитів індивідуальним забудовникам є
бюджетні ресурси державного бюджету, обласного бюджету, районних
бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад».
1.3. У додатку 3 до Програми «Правила надання та повернення
довгострокових кредитів по районній цільовій програмі підтримки
індивідуальногожитлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки»
(далі - Правила):
і.з.і. Абзац п ’ятнадцятий пункту 1:
«гарантійний лист - лист, направлений Фондом на ім’я власника житла,
щодо перерахування на його особистий рахунок, відкритий у банку, суми
кредиту, визначеної у кредитному договорі на придбання житла, укладеному з

позичальником».
1.3.2. Пункт 7 Правил:
«7. Кредити надаються позичальникам грошовими коштами у
безготівковій формі за рахунок коштів державного бюджету, місцевих
бюджетів (обласний бюджет, районні бюджети, бюджети об’єднаних
територіальних громад)».
1.3.3.
Частини першу та третю пункту 12:
«Кредит індивідуальному забудовнику надається на строк до 20 років, а
молодим сім'ям (подружжя, у якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35
років) або неповним сім'ям (мати (батько) віком до 35 років) - до 30 років, з
внесенням за користування ним плати у розмірі 3 (трьох) відсотків річних, а
також плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору у
щомісячному розмірі 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) відсотків від
розміру кредиту, передбаченого кредитним договором».
«Позичальник, який має трьох і більше неповнолітніх дітей (у тому числі
усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням),
звільняється від сплати відсотків за користування пільговим кредитом,
починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва про
народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи
піклування) до моменту, коли лише двоє дітей вважаються неповнолітніми».
1.3.4. Підпункт 8 пункту 15:
«8) оригінал довідки, виданої органом, що здійснює державну реєстрацію
прав на нерухоме майно, про наявність (або відсутність) приватного житла (для
випадків придбання житла та будівництва нового житла)».
1.3.5. Пункти 17, 18, 26, 35 та 37:
«17. Рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному
забудовникові кредиту приймає Обласна комісія на підставі поданих
відповідно до пункту 15 цих Правил документів у термін не пізніше ЗО днів з
дати реєстрації заяви забудовника.
У разі прийняття Обласною комісією рішення про відмову у наданні
кредиту, Фонд у місячний строк у письмовій формі повідомляє про це
індивідуального забудовника з обґрунтуванням причин відмови.
Позитивне рішення Обласної комісії є підставою для укладення з
індивідуальним забудовником кредитного договору.
У разі прийняття Обласною комісією позитивного рішення щодо надання
кредиту на придбання житла, Фонд надсилає на ім ’я власника такого житла
гарантійний лист про перерахування на його особистий рахунок, відкритий
Фондом у банку, суми кредиту, отриманої позичальником до оформлення в
установленому порядку договору купівлі-продажу житла. Власник письмово
повідомляє Фонд про надходження гарантійного листа. Остаточні розрахунки
за придбане позичальником житло проводяться Фондом після оформлення
договору купівлі-продажу житла і подання Фонду засвідченої в установленому
порядку копії зазначеного договору.
Якщо коштів державного бюджету недостатньо для надання
індивідуальному забудовнику кредиту у повному обсязі, кредит такому
індивідуальному забудовнику надається за рахунок коштів районного,
обласного чи бюджетів об’єднаних територіальних громад відповідно до цих

Правил».
«18. Правовий статус, процедура створення та організація роботи
Обласної комісії визначається положенням, що є додатком 2 до цих Правил».
«26. Кредитний договір укладається на всю суму кредиту, що видається
частинами поетапно (чотири етапи) згідно з графіком будівництва:
перший етап - земляні роботи, спорудження фундаменту та цокольної
частини будинку (з перекриттям), гідроізоляційні роботи;
другий етап - спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення
віконних та дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;
третій етап - внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування
внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження господарських
будівель;
четвертий етап - зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні інженерні
мережі, спорудження під’їздів та підходів.
За згодою сторін кредитного договору графік будівництва може бути
змінений.
Графік будівництва з визначенням термінів виконання робіт є складовою
частиною кредитного договору.
Етапи добудови, реконструкції житла, етапи будівництва інженерних
мереж, придбання житла та інші етапи по освоєнню кредитних коштів
визначаються з урахуванням обсягів робіт та можливостей позичальника по
освоєнню кредитних коштів.
Видача частин кредиту здійснюється після подання актів виконаних
робіт
із завершення попереднього
етапу
будівництва,
складених
позичальником, підрядною організацією та відділенням фонду, а в разі
виконання робіт власними силами позичальника - позичальником і відділенням
фонду.
Позичальник може одержати кошти авансом у безготівковій формі на
придбання будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання в розмірі до ЗО
відсотків суми кредиту, якщо це обумовлюється кредитним договором.
Кредитні кошти можуть спрямовуватися позичальнику на оплату
фактично отриманих ним товарно-матеріальних цінностей за договорами на
постачання будівельних матеріалів, у розмірі не більше вартості таких
товарно- матеріальних цінностей, вказаних у відповідних підтвердних
документах (накладні тощо)».
«35. Нарахування плати за користування кредитом (відсотків за
кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору
здійснюється Фондом щомісяця».
«37. Позичальник під час здійснення платежу за кредитним договором на
банківський рахунок Фонду зазначає номер та дату укладення кредитного
договору, район, прізвище, ім’я, по-батькові.
Перераховані позичальником кошти зараховуються Фондом у такій
послідовності:
1) нараховані штрафні санкції;
2) відсотки за користування кредитом;
3) основна сума боргу.
За наявності судового рішення по примусовому стягненню відповідної суми

коштів у рахунок виконання умов цього договору та при неприпиненні ди
договору отримані кошти зараховуються Фондом у такій черговості:
1) судові витрати Фонду;
2 ) відсотки та штрафні санкції по поточних платежах, що не враховані у
рішенні суду;
3) відсотки та штрафні санкції, що визначені в рішенні суду;
4) основна сума боргу по поточних платежах;
5) основна сума боргу по платежах, визначених у рішенні суду.»
1.3.6.
Частини другу та третю пункту 3 8:
«Фонд перераховує кошти, отримані від повернення кредитів, наданих за
рахунок коштів місцевого бюджету, відповідному місцевому бюджету на
відповідний рахунок, відкритий в територіальних органах Державної
казначейської служби України у Сумській області.
Фонд використовує кошти, отримані від повернення кредитів, наданих за
рахунок коштів державного бюджету, коштів місцевих бюджетів всіх рівнів
для надання кредитів індивідуальним забудовникам відповідно до
законодавства з урахуванням цих Правил».
2 . У пункті 14 Правил цифри «200» замінити на цифри «300».
3. Частину першу пункту 15 Правил доповнити підпунктом 21:
«21) клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту та
протокол Місцевої комісії».
4. Пункти 17-25, 27, 34 Правил виключити.
5. У пункті 28 Правил слова і цифри «50 тисяч гривень» замінити на слова і
цифри «понад 100 тисяч гривень».

Голова ради

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
18.09.2018 року

Недригайлів

Про внесення змін до Програми розвитку
малого та середнього підприємництва
в Недригайлівському районі на 2017-2020 роки
З метою створення сприятливих умов для здійснення і зростання малого та
середнього підприємництва, розглянувши пропозиції Недригайлівської
районної державної адміністрації,№ 01-20/362 від 20.07.2018 року, керуючись
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Недригайлівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Унести зміни
до Програми розвитку малого та середнього
підприємництва в Недригайлівському районі на 2017-2020 роки (далі Програма), затвердженої рішенням Недригайлівської районної ради від
23.12.2016 ( зі змінами від 06.12.2017, 02.03.2018):
У додатку 1 до Програми «Правила надання часткової компенсації
сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого
підприємництва у державних банківських установах» згідно з додатком до
цього рішення.

Голова ради

Додаток
до рішення районної ради
від 18.09.2018 року
Зміни до Програми розвитку малого та середнього
підприємництва в Недригайлівському районі на 2017-2020 роки
Унести до Програми розвитку малого та середнього підприємництва в
Сумській області на 2017-2020 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням
районної ради від 23.12.2016 (зі змінами від 06.10.2017, 02.03.2018), такі зміни:
1. У додатку 1 до Програми «Правила надання часткової компенсації
сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого
підприємництва у державних банківських установах» (далі - Правила) викласти
у новій редакції:
1) пункти 2.2, 2.4, 2.5:
«2.2. Загальний обсяг Компенсації за період дії Програми за рахунок
районного бюджету та обласного бюджету складає не більше 250 тис. гривень
на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його Кредитами (не більше, ніж
125 тис. гривень за рахунок районного бюджету та не більше ніж 125 тис.
гривень за рахунок обласного бюджету).»;
«2.4. За рахунок коштів районного бюджету Суб’єкту підприємництва
надається Компенсація у розмірі 40% (сорок відсотків) Максимальної
відсоткової ставки, що передбачається відповідною Місцевою програмою, але
не більше ніж 125 тис. гривень на одного Суб’єкта підприємництва за всіма
його Кредитами.»;
«2.5. За рахунок коштів обласного бюджету Суб’єкту підприємництва
надається Компенсація у розмірі 40% (сорок відсотків) Максимальної
відсоткової ставки з урахуванням умов, передбачених п. 1.5. цих Правил, але не
більше ніж 125 тис. гривень на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його
Кредитами.»;
2) частину першу, другу та третю пункту 3.4:
«Фонд після прийняття поданих Суб’єктом підприємництва документів,
визначених пунктом 3.3 цих Правил, зобов’язаний отримати від
Недригайлівської районної державної адміністрації письмове підтвердження
прийняття Недригайлівською районною радою підтвердження виконання
вимог, зазначених у п. 2.11 цих Правил.
Фонд отримує таке підтвердження щоразу при поданні кожним
Суб’єктом підприємництва документів, незважаючи на можливу наявність
підтверджень, отриманих раніше від Недригайлівської районної державної
адміністрації.
Фонд може отримувати зазначене вище підтвердження один раз при
поданні пакетів документів від кількох Суб’єктів підприємництва.»;
2. У пункті 3.3:
1)
підпункт г) після слів «укладеними з Банком» доповнити словами «або
про погашення Кредиту»;

2) підпункт і) доповнити частиною другою такого змісту:
«У заяві Суб’єкт господарювання також зобов’язаний зазначити
інформацію про середню кількість працівників, які працювали в нього за
звітний період (календарний рік) та інформацію про всю незначну державну
допомогу, отриману ним протягом останніх трьох років, її форму та мету.».
3. У пункті 3.10 доповнити частиною восьмою такого змісту:
«Про дату, час та місце засідання районної конкурсної комісії
Недригайлівська районна державна адміністрація письмово інформує Фонд.».
4. Підпункт г) пункту 3.18 після слів «укладеними з Банком» доповнити
словами «або про дострокове погашення Кредиту».
5. У додатку Б до Правил:
1)у пункті 7 слова «представників громадських організацій у сфері
підприємництва» замінити словами «запропонованих радою підприємців при
Недригайлівській районній державній адміністрації»;
2) у частині другій пункту 10 слова, знаки та числа «але не рідше 1
(одного) разу на календарний квартал» виключити;
3) пункт 11 викласти в новій редакції:
11.
Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії
вважаються правомочними у разі присутності не менше 2 / 3 її затвердженого
загального кількісного складу (тобто не менше 6 членів).
У разі відсутності кворуму засідання Комісії переноситься. Дату, час та
місце проведення перенесеного засідання визначає голова Комісії.
Інформація про дату, час та місце проведення перенесеного засідання
Конкурсної комісії доводиться до відома членів Комісії, Суб’єктів
підприємництва, які подали заявки на участь у конкурсному відборі, та Фонду
шляхом направлення листів електронною поштою та (або) у телефонному
режимі.»;
4) у пункті 17, у формулі розрахунку рейтингового показника число «0,7»
замінити числом «0,8».
7. У додатку В до Правил розділ 4 «Відповідальність сторін» вважати
розділом 5 із відповідною зміною нумерації пунктів цього розділу, розділ 5
«Строк дії Договору та інші умови» - розділом 6 із відповідною зміною
нумерації пунктів цього розділу.

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
18.09.2018 року

Недригайлів

Про внесення змін до Районної комплексної
програми «Правопорядок на 2016-2020 роки»
Розглянувши пропозиції Недригайлівської районної державної
адміністрації від 19.07.2018 №01-19/360, з метою забезпечення прав, свобод і
законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших
протиправних посягань, охорони громадського порядку, керуючись статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
Унести зміни до Районної комплексної програми «Правопорядок на
2016-2020 роки» затвердженої рішенням сесії Недригайлівської районної ради
від 01.07.2016 (зі змінами від 30.05.2017), а саме:
1. У додаток 2 до Програми «Напрямки діяльності та заходи щодо
реалізації районної комплексної програми «Правопорядок на 2016-2020 роки»,
розділ 3 «Захист державного суверенітету та територіальної цілісності
держави», напрямок «Матеріально-технічне забезпечення» доповнити заходом:
«Придбання металовиробів для будівництва паркану для військової частини
А 1476» згідно додатка.
2. Доповнити додаток 2 до Програми «Напрямки діяльності та заходи
щодо реалізації районної комплексної програми «Правопорядок на 2016-2020
роки», розділом 4 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого
значення», згідно додатка
3. Рекомендувати головам Недригайлівської селищної, Коровинської,
Вільшанської сільських рад внести відповідні зміни до місцевих програм
«Правопорядок»

Голова ради
/

Додаток
до рішення Недригайлівської
районної ради
від 18.09.2018 року
Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації Районної комплексної програми
«Правопорядок на 2016-2020 роки»

№ з/п Назва
напряму
діяльності

3.Заходи
матеріальнотехнічного
забезпечення

Джерела та обсяги
фінансування,
Термі
Очікувані
тис. гривень
н
Відповідальний
результати
Заходи
Держа Облас Місцев
викон
виконавець
виконання
вний ний
ий
Інші
ання
заходу
бюдже бюдж бюдже Джерела
т
ет
т
З.Захист державного суверенітету та територіальної цілісності держави
Придбання
2018
металовиробів
для рік
будівництва паркану
для
військової
частини А 1476

Недригайлівська районна
державна
адміністрація,
Недригайлівська селищна
рада,
Коровинська
сільська
рада,
Вільшанська
сільська
рада,
Військова частина А 1476

10,0
10,0
10,0
10,0

Профілактик
а
правопоруше
нь,
забезпечення
охорони
громадськог
о порядку

10,0
РБ
30,0
БССР
4.3аходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
Всього по розділу 3

1.Заходи
матеріальнотехнічного
забезпечення
підрозділу
гериторіаль-ної
оборони.

Виготовлення
2018
рекламної продукції рік
щодо
рекламування
військової служби та
служби
в
резерві
підрозділу
територіальне
оборони та дорожніх
знаків для блок-постів

Недригайлівська районна
державна
адміністрація,
Недригайлівський
районний
військовий
комісаріат

РБ
7,0

Забезпеченн
я
патріотиного
виховання,
залучення
громадян до
підрозділу
територіальн
е оборони

Придбання паливно- 2018
мастильних
рік
матеріалів
для
підвезення особового
складу
підрозділу
територіальної
оборони до місць
навчальних
зборів,
для
оповіщення
військовозобовязаних

Недригайлівська районна
державна
адміністрація,
Недригайлівський
районний
військовий
комісаріат

РБ
4,0

Забезпеченн
я своєчасної
доставки
особового
складу роти
територіальн
е оборони на
навчальні
збори

Всього по розділу 4

11,0
РБ

Всього по програмі

21,0
РБ
30,0
БССР

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
18.09.2018 року

Недригайлів

Про затвердження змін
до районної програми підтримки
Недригайлівської районної
організацій ветеранів

Розглянувши подання Недригайлівської районної державної адміністрації
від 02.08.2018 № 01-22/379 року, відповідно до ст. 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити зміни до районної програми підтримки Недригайлівської
районної організації ветеранів, (додається).
2. Організацію виконання рішення покласти на управління праці та
соціального захисту населення Недригайлівської районної державної
адміністрації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту
населення, молодіжної політики, фізкультури та спорту.

Голова

А аК л/ * ' ■ І.В.Нанка

Додаток до рішення районної
ради від 18.09.2018 року
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УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
18.09.2018 року

Недригайлів

Про звіт постійної комісії районної ради
з питань комунальної власності,
промисловості, будівництва, транспорту,
зв’язку, розвитку підприємництва,
комунального, побутового та торгівельного
обслуговування населення

Заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань комунальної
власності, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку
підприємництва, комунального, побутового та торгівельного обслуговування
населення свою діяльність, відповідно до пункту 8 частини 1 ст.43 та частини
14 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна
рада в и р і ш и л а :
Звіт постійної комісії районної ради з питань комунальної власності,
промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва,
комунального, побутового та торгівельного обслуговування населення взяти до
відома (додається).

Г олова

^ І.В. Нанка

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

18.09Д018 року

РІШЕННЯ
Недригайлів

Про затвердження звіту
про виконання районного бюджету
за І півріччя 2018року
Відповідно до п.17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя
2018 року:
по доходах в сумі 107927784,75 грн. у тому числі доходи загального
фонду - 105792503,58 грн., спеціального фонду - 2135281,17 грн.
по видатках в сумі 105943612,46 грн., в тому числі, видатки загального
фонду в сумі 104551313,06 грн., спеціального фонду 1392299,40 грн.

Г олова

ради

н ед р и г а й л ів сь к а

районна

рада

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША

СЕСІЯ

РІ ШЕ Н Н Я
18.09. 2018 року
смт. Недригай лів

Про внесення змін до районного
бюджету на 2018 рік
Розглянувши
пропозиції
Недригайлівської
районної
державної
адміністрації, відповідно Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення сесії районної ради сьомого скликання від
17.07.2018року « Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»
наступні зміни:
1.1 Пункти 1,2,5 Викласти в новій редакції:
п.1 Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 172343,2 тис. гривень, у тому числі
доходи загального фонду бюджету - 169716,0 тис. гривень, доходи спеціального
фонду бюджету - 2627,2 тис. гривень, (додаток 1);
- видатки районного бюджету у сумі 175810,8 тис. гривень, у тому числі
видатки загального фонду бюджету - 171479,3 тис. гривень, видатки
спеціального фонду бюджету - 4331,5 тис. гривень (додаток 3);
- надання кредитів з районного бюджету у сумі 50,0 тис. гривень, у тому
числі надання кредитів із загального фонду у сумі 50,Отис.гривень
- профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 1813,3
тис.гривень, напрямком використання якого визначити спрямування залишку
коштів районного бюджету на збільшення бюджетних призначень в сумі 3517,6
тис.гривень та спрямування коштів із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку ( спеціального фонду) в сумі 1704,3 тис. гривень.
- дефіцит
спеціального фонду районного бюджету у сумі 1704„3
тис.гривень джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1704,3
тис.гривень
п.2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам
коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду
- 171529,3 тис. гривень та спеціальному фонду бюджету - 4331,5 тис. гривень
(додаток 3).

п.5 Затвердити на 2018рік обсяг резервного фонду районного бюджету у
сумі 89,0 тис. гривень.
п.7 Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих регіональних програм в сумі 5220,2тис.гривень
2.3атвердити перелік об’єктів , фінансування яких буде здійснюватися за
рахунок коштів бюджету розвитку в 2018році.

Голова районної ради

Нанка

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
18.09.2018 року

Недригайлів

Про створення КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» шляхом
реорганізації (перетворення)
З метою покращення рівня медичного обслуговування населення
Недригайлівського району, розширення можливостей щодо його доступності та
якості, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідно
до ст. ст. 56, 78 Господарського кодексу України, ст. ст. 106, 108 Цивільного
Кодексу України, ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про
охорону здоров’я», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів
охорони здоров’я», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи рішення
районної ради від 17.07.2018 року «Про припинення КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САШТАРНОЇ ДОПОМОГИ» (код ЄДРПОУ 38019903) шляхом
перетворення на комунальне некомерційне підприємство», на підставі ст. ст. 43,
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних
цінностей та активів КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
правонаступнику КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЩЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАШТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
2. Створити
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
гаДПРИЄМСТВО«НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САШТАРНОЇ ДОПОМОГИ» шляхом реорганізації (перетворення)
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НЕ ДРИГ АЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САШТАРНОЇ ДОПОМОГИ».
3. Визначити КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАШТАРНОЇ ДОПОМОГИ» правонаступником майна, прав та обов'язків
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САШТАРНОЇ ДОПОМОГИ».
4. Визначити
статутний
капітал
КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЩЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САШТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
у розмірі (10 000 гривень 00 коп.).
5. Затвердити
Статут КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЩЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САШТАРНОЇ ДОПОМОГИ» (додаток 2).
6. Призначити Неменко Тетяну Володимирівну на посаду головного
лікаря
КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЩЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАШТАРНОЇ ДОПОМОГИ» шляхом подовження трудових відносин на
умовах контракту строком на 5 (п’ять ) років.
7. Доручити голові районної ради укласти контракт з головним лікарем
КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЩЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАШТАРНОЇ ДОПОМОГИ».
в. Головному
лікарю КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЩЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САШТАРНОЇ ДОПОМОГИ» вжити необхідних організаційноправових заходів щодо створення КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЩЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САШТАРНОЇ ДОПОМОГИ», та провести державну реєстрацію
відповідно до вимог чинного законодавства України.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення,
молодіжної політики, фізкультури та спорту.
^ —

Голова

І*В. Нанка

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
18.09.2018 року

Недригайлів

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок (паю) наданих Гуріній
Людмилі
Олександрівні
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
із
земель
сільськогосподарського
призначення
за
межами
населених пунктів на території Тернівської селищної ради
Недригайлівського району Сумської області.

Розглянувши заяву Гуріної Людмили Олександрівни про затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок (паю)
наданих
Гуріній
Людмилі
Олександрівні
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів на території Тернівської селищної
ради Недригайлівського району Сумської області, висновок державної
експертизи землевпорядної документації від 27.06.2018 р. №801, керуючись
ст.23 Закону України «Про оцінку земель», відповідно до ст.43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1.
Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінкй
земельних ділянок (паю) наданих Гуріній Людмилі Олександрівні для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
із
земель
сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на території
Тернівської селищної ради Недригайлівського району Сумської області.

Голова

І.В. Нанка

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
18.09.2018 року

Недригайлів

Про ліквідацію комунального
закладу «Недригайлівська
центральна районна бібліотека»
Відповідно до статей 22, 34 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну
справу»,розглянувши
подання
Недригайлівської
районної
державної
адміністрації від 17.08.2018 № 01-21/399 щодо доцільності функціонування КЗ
«Недригайлівська центральна районна бібліотека», керуючись статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Недригайлівська
районна рада вирішила:
1. Припинити діяльність комунального закладу «Недригайлівська
центральна районна бібліотека» (ідентифікаційний код юридичної особи
38739681, юридична адреса: вул. Шевченка, 3, смт. Недригайлів Сумської
області, 42100); шляхом ліквідації
2. Призначити склад комісії з ліквідації комунального закладу
«Недригайлівська центральна районна бібліотека» в складі:
Голова ліквідаційної комісії:
- Міненко Олена Миколаївна - директор комунального закладу
Недригайлівська
центральна
районна
бібліотека»
(ідентифікаційний
код2494802389);
Члени ліквідаційної комісії:
- Котеленець Надія Андріївна - бухгалтер централізованої бухгалтерії
відділу культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської
районної державної адміністрації (ідентифікаційний код 2574702224);
- Остапчук Людмила Володимирівна - зав. відділом комплектування
комунального закладу «Недригайлівська центральна районна бібліотека»
(ідентифікаційний код 2511311106);
- Педько Сергій Олексійович - голова постійної комісії районної ради з питань
комунальної власності, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку,
розвитку підприємництва, комунального, побутового та торгівельного
обслуговування населення, (ідентифікаційний код 3012604354);
3. Установити термін для задоволення вимог кредиторів - 2 місяці з дня

публікації офіційного повідомлення про припинення комунального закладу
«Недригайлівська центральна районна бібліотека» (ідентифікаційний код
юридичної особи
38739681, юридична адреса: вул. Шевченка, 3, смт.
Недригайлів Сумської області, 42100);
4. Протягом трьох робочих днів, з дати прийняття рішення, голові
ліквідаційної комісії, подати документи до відповідного органу реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для внесення рішення щодо
припинення юридичної особи в результаті ліквідації.
5. Недригайлівській районній державній адміністрації забезпечити
організацію роботи щодо виконання пункту 1 цього рішення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту
населення, молодіжної політики, фізкультури та спорту.

Г олова

