
УКРАЇНА 
Великобурлуцька районна рада 

Харківської області 
Постійна комісія з питань бюджету, соціально-економічного 

розвитку, комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, промисловості, транспорту, шляхів, зв’язку та

підприємництва
_____________ 62602,смт.Великий Бурлук Харківської області, вул.Радянська,9лел.5-24-60

П Р О Т О К О Л  ^
засідання постійної комісії 

03 червня 2016 року смт. Великий Бурлук

Всього членів комісії - 6
Головуючий на засіданні: Посохов Володимир Леонідович- голова комісії

Н А  З А С І Д А Н Н І  П Р И С У Т Н І :
Посохов Володимир Леонідович- голова комісії 
Шестопалов Олександр Михайлович- заступник голови комісії 
Мозговський Микола Вікторович-секретар комісії 
Нелуп Костянтин Павлович- член комісії

Н А  З А С І Д А Н Н І  В І Д С У Т Н І :
Азаров Віталій Михайлович-член комісії 
Чуприна Володимир Іванович - член комісії

Запрошенні:
1. Жиліна Олександра Федорівна -  голова районної ради.
2. Сорокін Василь Олександрович -  заступник голови районної ради.
3. Кравченко Ірина Миколаївна -  начальник відділу по управлінню майном спільної 

власності територіальних громад сіл та селищ району виконавчого апарату районної ради.
4. Придацька Анастасія Олександрівна -  завідувач сектору культури і туризму 

Великобурлуцької районної державної адміністрації.
5. Рєпін Володимир Анатолійович - начальник фінансового управління Великобурлуцької 

районної державної адміністраці. ї
6. Ступін Євген Валентинович -  представник ПрАТ «МТС Україна».
7. Фірсов Ігор Васильович -  начальник відділу освіти Великобурлуцької районної державної 

адміністрації
Порядок денний:

1. Про висновок постійної комісії щодо доцільності надання в оренду частини даху 
нежитлової будівлі районного будинку культури ПрАТ «МТС Україна» для розміщення 
телекомунікаційного обладнання (антенно-щоглової споруди) та визначення технічних умов.

Доповідає: Сорокін Василь Олександрович -  заступник голови районної ради.
2. Про звернення головних розпорядників бюджетних коштів.
Доповідає: Сорокін Василь Олександрович -  заступник голови районної ради.
3. Про надання дозволу на використання коштів, що надійшли як частина орендної плати за 

майно,що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.
Доповідає: Придацька Анастасія Олександрівна -  завідувач сектору культури і 

туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
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1. СЛУХАЛИ: Про висновок постійної комісії щодо доцільності надання в оренду частини 
даху нежитлової будівлі районного будинку культури ПрАТ «МТС Україна» для розміщення 
телекомунікаційного обладнання (антенно-щоглової споруди) та визначення технічних умов.

Доповідає: Сорокін Василь Олександрович -  заступник голови районної ради.
Доповів, що згідно з доповідною запискою начальника відділу по управлінню майном 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ району «Про результати вивчення попиту на 
об’єкти оренди» на об’єкт оренди: частина даху нежитлової будівлі районного будинку культури 
надійшла одна заява про передачу зазначеного об’єкта в оренду для розміщення 
телекомунікаційного обладнання (антенно-щоглової споруди) від ПрАТ «МТС Україна». Відповідно 
до положення про передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
району відділ пропонує передати об’єкт в оренду ПрАТ «МТС Україна».

ВИСТУПИЛИ: Ступін Євген Валентинович -  представник ПрАТ «МТС Україна».
Повідомив, що компанією ПрАТ «МТС Україна» на території України впроваджується 

якісно новий стандарт надання послуг зв’язку (3G інтернет). Великобурлуцький район керівництвом 
компанії обраний для впровадження цього стандарту в 2016 році. На території селища Великий 
Бурлук є в наявності дві базові станції зв’язку -  одна з яких на Осіянській горі, а інша біля 
сироробного заводу. Встановлення додаткового обладнання, а саме антенно-щоглової споруди на 
даху районного будинку культури дасть можливість запровадити 3G інтернет на території всього 
селища Великий Бурлук.

Посохов Володимир Леонідович- голова комісії.
Запитав представника ПрАТ «МТС Україна» як впливатиме робота телекомунікаційного 

обладнання, яке планується встановити на районному будинку культури, на здоров'я відвідувачів та 
працівників будинку культури та мешканців районного центру, та чи не буде завдано шкоди покрівлі 
будинку культури.

Ступін Євген Валентинович -  представник ПрАТ «МТС Україна».
Надав роз’яснення, що все обладнання буде встановлюватися за проектом, який 

погоджується з обласною СЕС. Обладнання випромінює шкідливі електро-магнітні хвилі на відстані 
300 м. в зоні прямого бачення, але враховуючи те, що антена встановлюється на висоті 16 м. над 
рівнем даху будинку культури в зоні прямого бачення не буде жодного об’єкту, а на землі рівень 
випромінювання буде меншим ніж випромінює мобільний телефон. Крім цього, враховуючи 
особливості встановлення обладнання сам будинок культури знаходиться в мертвій зоні і його 
відвідувачі не зазнають ніякого шкідливого впливу.

Будівництво та введення об’єкту в експлуатацію буде здійснюватися за робочим проектом 
та деклараціями ДАБК з обов’язковою експертизою на несучу спроможність. Вплив на покрівлю 
будівлі буде мінімальним. Крім того в договорі оренди можливо передбачити, що у випадку 
пошкодження покрівлі через встановлене обладнання ремонт здійснюється за рахунок компанії 
ПрАТ «МТС Україна».

Нелуп Костянтин Павлович - член комісії
Запитав представника ПрАТ «МТС Україна» де встановлене аналогічне обладнання, та яку 

додаткову вигоду, крім мобільного інтернету кращої якості, може отримати територіальна громада 
від передачі в оренду зазначеного об’єкта.

Ступін Євген Валентинович -  представник ПрАТ «МТС Україна».
Відповів, що аналогічне обладнання вже встановлено на Лозівскому та Первомайському 

районних будинках культури. Швидкісний мобільний інтернет -  це вже додаткове благо, бо Дуже 
спрощує життя і підприємцям і державним органам, і просто громадянам. В місцевий бюджет 
компанія буде сплачувати орендну плату. Крім того, як показує практика, компанія ще відшкодовує 
витрати на утримання будівлі, які розраховує балансоутримувач. На етапі будівництва компанія 
може надати допомогу в ремонті будівлі на суму до 20 ООО грн., але для цього потрібне звернення 
орендодавця на нашу адресу.

Посохов Володимир Леонідович- голова комісії.
Запропонував вважати доцільним надання в оренду частини даху нежитлової будівлі 

районного будинку культури ПрАТ «МТС Україна» для розміщення телекомунікаційного 
обладнання (антенно-щоглової споруди). Сектору культури і туризму Великобурлуцької районної 
державної адміністрації визначити технічні умови розміщення телекомунікаційного обладнання та 
надати на погодження комісії.
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Пропозиція вважати доцільним надання в оренду частини даху нежитлової будівлі 
районного будинку культури ПрАТ «МТС Україна» для розміщення телекомунікаційного 
обладнання (антенно-щоглової споруди), сектору культури і туризму Великобурлуцької районної 
державної адміністрації визначити технічні умови розміщення телекомунікаційного обладнання та 
надати на погодження комісії ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 4, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає
ВИРІШИЛИ:
1. Вважати доцільним надання в оренду частини даху нежитлової будівлі районного 

будинку культури ПрАТ «МТС Україна» для розміщення телекомунікаційного обладнання 
(антенно-щоглової споруди).

2. Сектору культури і туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації 
визначити технічні умови розміщення телекомунікаційного обладнання та надати на 
погодження комісії.

2. СЛУХАЛИ: Про звернення головних розпорядників бюджетних коштів.
Доповідає: Сорокін Василь Олександрович -  заступник голови районної ради.
Доповів, що на розгляд комісії надійшли звернення про перерозподіл бюджетних 

асигнувань від відділу освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації та від районної 
ради, ознайомив присутніх зі змістом звернень (додаються).

ВИСТУПИЛИ: Посохов Володимир Леонідович- голова комісії.
Запропонував прийняти рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань по відділу освіти 

Великобурлуцької районної державної адміністрації та про перерозподіл бюджетних асигнувань по 
районній раді.

. Пропозиція прийняти рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань по відділу освіти 
Великобурлуцької районної державної адміністрації та про перерозподіл бюджетних асигнувань по 
районній раді ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 4, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення: «Про перерозподіл бюджетних асигнувань по 

відділу освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації» та «Про перерозподіл 
бюджетних асигнувань по районній раді» (додаються).

3.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на використання коштів, що надійшли як частина 
орендної плати за майно,що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
району.

Доповідає: Придацька Анастасія Олександрівна -  завідувач сектору культури і туризму 
Великобурлуцької районної державної адміністрації

Повідомила, що на спеціальному рахунку сектору культури і туризму Великобурлуцької 
районної державної адміністрації залишок коштів, що надійшли від оренди майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ району складає 5398,92 грн., та попросила дозволу використати 
частину цих коштів в сумі 2200 грн. на оплату навчання голови та секретаря тендерного комітету.

Питання погодження використання сектором культури і туризму Великобурлуцької 
районної державної адміністрації коштів в сумі 2200 гривень, що надійшли, як частина орендної 
плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, на навчання 
голови та секретаря тендерного комітету ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-4, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає 
ВИРІШИЛИ: Вважати доцільним погодити використання сектором культури і 

туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації коштів в сумі 2200 гривень, що 
надійшли, як частина орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ району, на навчання голови та секретаря тендерного комітету.

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії


