П Р О Т О К О Л №1 4
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 06 травня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Змієвець Л.М., Школьний І.С., Шевчук С.М. Колесник В.М.
Запрошені: 1. Загороднюк С.А.- голова районної ради;
2. Криворот Н.Г. - заступник начальника фінансового управління
районної державної адміністрації.

Порядок денний:
1. Про розгляд проекту розпорядження «Про внесення змін до районного
бюджету на 2016 рік».
2. Про розгляд реєстру звернень що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту розпорядження «Про внесення змін
до районного бюджету на 2016 рік».
Інформувала: Криворот Н.Г. - заступник начальника фінансового
управління районної
державної адміністрації, ознайомила присутніх з
проектом розпорядження «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» -0 .
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній державній адміністрації видати
розпорядження про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік,

СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд реєстру звернень що надійшли до районної
державної адміністрації та районної ради.
Реєстр №1- Звернення, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради з метою виділення коштів на 2016 рік, а
саме:
1.
КЗ «Центр первинної медико - санітарної допомоги Іллінецької
районної ради від № щодо виділення коштів на придбання медикаментів в сумі
10,000 тис. грн.

2. КЗ «Центр первинної медико — санітарної допомоги Іллінецької
районної ради від № щодо виділення коштів на придбання туберкуліну в сумі
182,600 тис. грн.
3. Іллінецька центральна районна лікарня щодо виділення коштів на
придбання «Кардіографа» в сумі 20,000 тис. грн.
Інформував: Мороз П.А., голова постійної комісії. Повідомив присутнім,
що в бюджеті відсутні кошти вільного залишку і запропонувала повернутися до
розгляду листів при розподілі надходжень за підсумками перевиконання за І
півріччя 2016 року.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання
щодо повернення до перегляду листів при розподілі надходжень за підсумками
перевиконання за І півріччя 2016 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» -0 .
Реєстр №2 - Звернення, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради з пропозицією перерозподілу коштів в
межах кошторисних призначень, а саме:
1.Іллінецька районна рада від 05.05.2016 року №228-01.06 - здійснити
перерозподіл коштів в межах кошторисних призначень зменшити видатки за
КТКВК 250404 КЕКВ 3110 на суму 13,285 тис. грн. та збільшити за КТКВК
010116 КЕКВ 3110 на суму 13,285 тис. грн. для придбання ноутбука та
принтера
2.Управління праці та соціального захисту населення Іллінецької районної
адміністрації від 05.05.2016 року №1045/05 - здійснити перерозподіл коштів в
межах кошторисних призначень зменшити видатки за КТКВК 090308 КЕКВ
2730 на суму 11,900 тис. грн., за КТКВК 091303 КЕКВ 2240 на суму 0,100 тис.
грн. та збільшити видатки за КТКВК 090306 КЕКВ 2240 на суму 8,000 тис. грн.,
за КТКВК 090307 КЕКВ 2240 на суму 0,600 тис. грн., за КТКВК 090401 КЕКВ
2240 на суму 3,000 тис. грн., КТКВК 090413 КЕКВ 2240 на суму 0,300 тис. грн.
за КТКВК 091303 КЕКВ 2730 на суму 0,100 тис. грн.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання
щодо перерозподілу коштів в межах кошторисних призначень.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» -0 .
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 12 сесії 7 скликання від 26.04.2016
№55 щодо збільшення доходів бюджету розвитку спеціального фонду
районного бюджету на суму 100,000 тис. грн.
2. Рішення Якубівської 8 сесії 7 скликання від 26.04.2016 року щодо
збільшення доходів районного бюджету на суму 10,000 тис. грн.
3. Рішення Кальницької сільської ради 12 сесії 7 скликання від 25.04.2016
року щодо збільшення доходів районного бюджету на суму 4,500 тис. грн.
4. Рішення Жаданівської сільської ради 12 сесії 7 скликання від 08,04,2016
року щодо збільшення доходів районного бюджету на суму 3,864 тис. грн.
5. Рішення Красненьківської сільської ради 10 сесії 7 скликання від
28.04.2016 року щодо збільшення доходів районного бюджету на суму 72,864
тис. грн.
6. Рішення Городоцької сільської ради 11 сесії 7 скликання від 28.04.2016
року щодо збільшення доходів бюджету розвитку спеціального фонду
районного бюджету на суму 30,000 тис. грн.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання
щодо передачі субвенцій.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» -0 .
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати районній державній адміністрації видати
розпорядження про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік, а саме:
за рахунок субвенції, переданої Кальницькою, Красненьківською,
Якубівською сільськими радами, збільшити доходи районного бюджету за
кодом надходжень 41035000 на суму 87,364 тис. грн. та видатки за КТКВК
250380 КЕКВ 2620 на суму 87,364 тис. грн., в тому числі: на фінансування,
дошкільних навчальних закладів на суму 51,593 тис. грн., сільських будинків
культури, клубів на суму 35,771 тис. грн.;
- за рахунок субвенції, переданої Жаданівською сільською радою,
збільшити доходи районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму
3,864 тис. грн. та видатки відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК
070201 на суму 3,864 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 3,167 тис.
грн., КЕКВ 2120 на суму 0,697 тис. грн. на фінансування працівників кухні
Жаданівської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- за рахунок субвенції, переданої Бабинською та Городоцькою сільськими
радами, збільшити доходи бюджету розвитку спеціального фонду районного
бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму 130,000 тис. грн. та видатки
відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 3132 на суму
130,000 тис. грн. (на реалізацію проекту ЄС/ПРООН — «Місцевий розвиток
орієнтований на громаду» по капітальному ремонту Бабинської ЗОШ І - III ст.

- 100,000 тис. грн. та спортивного залу Городоцької ЗОШ І-ІІІ ст. - 30,000 тис.
грн.).
- здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- районній раді зменшити видатки за КТКВК 250404 КЕКВ 3110 на суму
13,285 тис. грн. та збільшити за КТКВК 010116 КЕКВ 3110 на суму 13,285 тис.
грн. для придбання ноутбука та принтера;
- управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
зменшити видатки за КТКВК 090308 КЕКВ 2730 на суму 11,900 тис. грн., за
КТКВК 091303 КЕКВ 2240 на суму 0,100 тис. грн. та збільшити видатки за
КТКВК 090306 КЕКВ 2240 на суму 8,000 тис. грн., за КТКВК 090307 КЕКВ
2240 на суму 0,600 тис. грн, за КТКВК 090401 КЕКВ 2240 на суму 3,000 тис.
грн, КТКВК 090413 КЕКВ 2240 на суму 0,300 тис. грн. за КТКВК 091303
КЕКВ 2730 на суму 0,100 тис. грн.
2.
Повернутися до перегляду листів з Реєстру №1- Звернення, що надійшли
до районної державної адміністрації та районної ради з метою виділення коштів
на 2016 рік, при розподілі надходжень за підсумками перевиконання за І
півріччя 2016 року.

Голова постійної комісії
Секретар комісії

