П Р О Т О К О Л № 13
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 25 квітня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Змієвець Л.М., Школьний І.С., Сенчук М.С., Шевчук С.М.
Попик І.В., Колесник В.М.
Запрошені: 1. Загороднюк С.А.—голова районної ради;
2. Лисак А.Р. - голова районної державної адміністрації;
3. Дядя А.Ф - депутат районної ради;
4. Нечипоренко В.І. - депутат районної ради;
4. Тарасова В.П. —начальник фінансового управління районної
державної адміністрації.

Порядок денний:
1. Про розгляд реєстру звернень керівників територіальних органів, громадян,
що надійшли на ім’я голови районної державної адміністрації та голови
районної ради.
2. Про розгляд звернення директора спортивно-оздоровчого комплексу
Сидоренка А.П. від 05.04.2016 року №53 щодо виділення коштів на ремонт.
3. Про розгляд заяви Легкого Є.М. щодо надання надбавки до посадового
окладу.

СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд реєстру звернень керівників територіальних
органів, громадян, що надійшли на ім’я голови районної державної
адміністрації та голови районної ради.
Інформував: Мороз П.А. - голова постійної комісії.
Реєстр №1- Звернення, що надійшли до районної державної адміністрації
та районної ради з метою виділення коштів на 2016 рік, а саме:
1. Відділ освіти Іллінецької районної адміністрації від 08.04.2016 №360 щодо
виділення коштів на оплату послуги доставки підручників, в сумі 8 983 грн.
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Інформував: Лисак А.Р., голова районної адміністрації, повідомив присутнім,
що доставка підручників відбувається за рахунок коштів районного бюджету.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання
виділення коштів на оплату послуги доставки підручників, в сумі 8 983 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» -0 .
2. Управління праці та соціального захисту населення Іллінецької районної
адміністрації від 06.04.2016 року № 818/04 щодо виділення коштів для виплати
матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС, в сумі 15 000 грн.
Інформував: Лисак А.Р., голова районної адміністрації, повідомив присутнім,
що на виплату допомоги не вистачає 4 530 грн. Запропонував зменшити суму з
15 000 грн. до 4 530 грн.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання
виділення коштів для виплати матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на
ЧАЕС в сумі 4 530 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» -0 , «УТРИМАЛОСЬ» -0 .

3. Управління праці та соціального захисту населення Іллінецької районної
адміністрації від 04.04.2016 року № 785/05 щодо виділення коштів на надання
соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для
компенсації за пільговий проїзд, в сумі 18 000 грн.
Інформував: Лисак А.Р., голова районної адміністрації, запропонував виділити
половину суми, а другу половину за підсумками перевиконання за півроку.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання
виділення коштів на надання соціальної грошової допомоги членам сімей
загиблих учасників АТО для компенсації за пільговий проїзд, в сумі 9 000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
4. Управління праці та соціального захисту населення Іллінецької районної
адміністрації від 11.04.2016 року № 861/05 щодо виділення коштів для
придбання та обладнання приміщень управління праці системою пожежної
автоматики, в сумі 20 000 грн.
Інформував: Лисак А.Р., голова районної адміністрації, повідомив присутнім,
що дане питання не часі.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання
виділення коштів на придбання та обладнання приміщень управління праці
системою пожежної автоматики, в сумі 20 000 грн.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0 , «ПРОТИ» - 6, «УТРИМАЛОСЬ» - 1(3мієвець
Л.М.).
5.Красненьківська сільська рада від 18.04.2016 року № 155 щодо виділення
коштів заробітну плату керівникам народного колективу «Господиня» та
дитячого зразкового колективу, в сумі 43 510 грн.
Інформував: Лисак А.Р., голова районної адміністрації, повідомив, що в
Красненьківській сільські раді вистачає коштів на захищені статті.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання
виділення коштів на заробітну плату керівникам народного колективу
«Господиня» та дитячого зразкового колективу, в сумі 43 510 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 7, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
6. Білківська сільська рада від 14.04.2016 року №115 щодо виділення коштів на
проведення поточного ремонту дороги.
Інформував: Лисак А.Р., голова районної адміністрації, повідомив, що дане
питання потрібно відкласти, так як районною державною адміністрацією
розробляється районна програма під яку будуть виділятися гроші на ремонт
центральних доріг району.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання
виділення коштів на проведення поточного ремонту дороги.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 7, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
7. ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових дій» від 21.04.2016
року №22 щодо виділення коштів на заробітну плату, нарахування,
відрядження та канцтовари.
Інформував: Лисак А.Р., голова районної адміністрації, довів до відома, що
працівникам ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових дій»
потрібні кошти на зарплату.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання
виділення коштів ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових дій»,
в сумі 71 000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до проекту
рішення 6 сесії районної ради 7 скликання, а саме:
1. Виділити кошти:
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1.1. Відділу освіти Іллінецької районної адміністрації на оплату послуги
доставки підручників, в сумі 8 983 грн.
1.2. Управлінню праці та соціального захисту населення Іллінецької районної
адміністрації для виплати матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС,
в сумі 4 530 грн.
1.3. Управлінню праці та соціального захисту населення Іллінецької районної
адміністрації на надання соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих
учасників АТО для компенсації за пільговий проїзд, в сумі 9 000 грн.
1.4. ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових дій» в сумі 71 000
грн.
2.Відмовити у виділенні коштів:
2.1. Управлінню праці та соціального захисту населення Іллінецької районної
адміністрації на придбання та обладнання приміщень управління праці
системою пожежної автоматики.
2.2. Красненьківській сільські раді на заробітну плату керівникам народного
колективу «Господиня» та дитячого зразкового колективу.
2.3. Білківській сільські раді на проведення поточного ремонту дороги.
Реєстр №2 - Звернення, що надійшли до районної державної адміністрації
та районної ради з пропозицією перерозподілу коштів в межах
кошторисних призначень, а саме:
1.Управління праці та соціального захисту населення Іллінецької районної
адміністрації від 11.04.2016 року №860 - здійснити перерозподіл коштів в
межах кошторисних призначень КФК 090401 «Державна соціальна допомога
малозабезпеченим сім’ям» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» зменшити на
З 000 грн. КЕКВ 2240 «Оплата послуг» збільшити на 3 000 грн.
2. КЗ «Центр первинної медико - санітарної допомоги» від 14.04.2016 року
№01-35-656 - здійснити перерозподіл коштів в межах кошторисних призначень
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зменшити на 500
грн. КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» збільшити на 500 грн.; КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зменшити на 88 грн. КЕКВ
2800 «Інші поточні видатки» збільшити на 88 грн.
3. КЗ «Центр первинної медико - санітарної допомоги» від 15.04.2016 року
№01-35-664 - здійснити перерозподіл коштів в межах кошторисних призначень
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зменшити на 5 100
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грн. КЕКВ 2240 «Оплата послуг» збільшити на 5 100 грн.; КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зменшити на 5 100 грн.
зменшити на 20 000 грн. КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» збільшити на
20 000 грн.
4.1ллінецька центральна лікарня від 19.04.2016 року №01-10/743 - здійснити
перерозподіл коштів в межах кошторисних призначень по КФК 080101
«Лікарні» КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» зменшити на 4 858 грн.
КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» збільшити на 2 906 грн., КЕКВ 2282
«Окремі заходи по реалізації державних 9регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку» збільшити на 1 952 грн.
Реєстром №3 - Рішення та розпорядження обласної Ради, сільських, міської
ради про виділення та передачу коштів на 2016 рік, а саме:
1. Рішення Бабинської сільської ради 11 сесії 7 скликання від 08.04.2016 року
№46 щодо збільшення видатків загального фонду за рахунок вільного залишку
на суму 43 000 грн.
2. Рішення Красненьківської сільської ради 8 сесії 7 скликання від 30.03.2016
року щодо збільшення видатки загального фонду за рахунок вільного залишку
на суму 19 119 грн.
Реєстр №4 - Звернення, що надійшли до районної державної адміністрації
та районної ради по інших інших бюджетних питаннях
1. Звернення ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових дій» щодо
переформування створеного Районного центру допомоги учасникам АТО в КЗ
«Іллінецький районний центр допомоги учасникам АТО».
Інформував: Лисак А.Р., голова районної адміністрації, повідомив, що
напередодні відбулася зустріч з головою ГО «Спілка учасників АТО та
ветеранів інших бойових дій» та представниками районної державної
адміністрації де було вирішено залишити громадську організацію і виділити
кошти на забезпечення статуту.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: Непереформовувати ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів
інших бойових дій» в КЗ «Іллінецький районний центр допомоги учасникам
АТО».
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СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд звернення директора спортивно-оздоровчого
комплексу Сидоренка А.П. від 05.04.2016 року №53 щодо виділення коштів на
ремонт.
Інформував: Загороднюк С.А., голова районної ради, пояснив, що на стадіоні
«Колос» потрібно провести ремонт лавок. Там мають проходити урочистості до
дня Незалежності.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування виділення
коштів спортивно-оздоровчому комплексу на фарбування лавок, в сумі 4 000
грн.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради виділити спортивнооздоровчому комплексу на фарбування лавок кошти в сумі 4 000 грн.

СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд заяви Легкого Є.М. щодо надання надбавки до
посадового окладу.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШ ИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради встановити Легкому Є.М.
надбавку до посадового окладу в розмірі 40 % , в межах фонду оплати праці.
Мороз П.А., голова постійної комісії, вніс до порядку денного комісії ще два
питання:
1. Іллінецька міська рада від 20.04.2016 року №17-02.2 перерозподіл коштів в
межах кошторисних призначень.
2. Відділ освіти від 21.04.2016 року №412 щодо виділення коштів для.
придбання подарунків випускникам.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
СЛУХАЛИ: 4. Іллінецька міська рада від 20.04.2016 року №17-02.2
перерозподіл коштів в межах кошторисних призначень.
ВИРІШ ИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради здійснити перерозподіл
коштів в межах кошторисних призначень, а саме:
КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» зменшити
на суму 20 000 грн. КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» збільшити на 20 000
гривень на фінансування Немирівського міжнародного відділу Служби безпеки
України у Вінницькій області для зміцнення матеріально-технічної бази
правоохоронних органів.

СЛУХАЛИ: 5. Відділ освіти від 21.04.2016 року №412 щодо виділення коштів
для придбання подарунків випускникам.
Інформував: Лисак А.Р., голова районної адміністрації, повідомив, що усім
найкращим випускникам району необхідно придбати сувеніри.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання
виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для
придбання подарунків випускникам
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради виділити кошти відділу
освіти районної державної адміністрації для придбання подарунків
випускникам, в сумі 21 400 грн.

Голова постійної комісії

П. Мороз
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