П Р О Т О К О Л № 18
засідання постійної комісії районної ради з питань з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 15 липня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Змієвець Л.М., Колесник В.М, Школьний І.С.
Відсутні члени комісії: Попик І.В., Сенчук М.С, Шевчук С.М.
Запрошені:
1. Загороднюк С.А. - голова районної ради;
2. Семенюк С.А. - керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
3. Лисак А.Р. - голова районної державної адміністрації;
4. Любаревич В.В - заступник голови районної державної адміністрації;
5. Тарасова В.П. - начальник фінансового управління районної державної
адміністрації;
6. Криворот Н.Г. - заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінансового управління районної державної адміністрації;
7. Письменна О. В. - завідувач сектору культури і туризму районної
державної адміністрації;
8. Струсь О.М. - головний спеціаліст - юрист виконавчого апарату районної
ради
9. Мазур О.М. - головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації;
10. Гончар П.М. - Кантелинський сільський голова;
11. Насушний В.О. - головний лікар Іллінецької центральної районної лікарні;
12. Камінський М.А. - голова ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів інших
бойових дій».
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту рішення 8 сесії районної ради 7 скликання «Про
внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015
року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», поданого районною
державною адміністрацією.
2. Про розгляд проекту розпорядження голови райдержадміністрадії
А.Лисака «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік».
3. Про розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації та
районної ради.
4. Про розгляд Комплексної програми ремонту та утримання автомобільних
доріг загального значення Іллінецького району на 2016-2020 роки.
5. Про розгляд листа директора Департаменту охорони здоров’я Вінницької
обласної державної адміністрації Л. Грабовича від 08.06.2016 року 311/2110.
6. Про внесення змін до Програми організації відзначення
в районі
державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних делегацій,
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нагородження почесними грамотами та подяками районної державної
адміністрації та районної ради кращих трудових колективів, окремих
працівників різних галузей у 2016 році.
7. Про внесення змін до Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 20162017 роки.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту рішення 8 сесії районної ради 7
скликання «Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання
від 17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», поданого
районною державною адміністрацією.
Інформував: Мороз П.А. —голова постійної комісії. Ознайомив присутніх з
проектом рішення (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1.
За рахунок перевиконання дохідної частини, за підсумками першого
півріччя 2016 року, збільшити доходи загального фонду районного бюджету за
кодом надходжень 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати» на суму 3 029,664 тис. грн.;
2. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на загальну суму
2 099,161 тис. грн., в тому числі:
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 на суму 262,737 тис. грн. в тому
числі: КЕКВ 2111 - 108,800 тис. грн., КЕКВ 2120 - 23,937 тис. грн. на виплату
заробітної плати з нарахуваннями, КЕКВ 2210 - 10,000 тис. грн. (придбання
бензину), КЕКВ 2220 - 60,000 тис. грн. (придбання туберкуліну), КЕКВ 2240 60.000 тис. грн. ( на поточний ремонт автомобіля - 40,00 тис. грн. та на ремонт
медичної апаратури - 20,000 тис. грн.);
- Іллінецькій центральній районній лікарні за КТКВК 080101 на суму
647,350 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 - 184,427 тис. грн., КЕКВ 2120 40,573 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями, КЕКВ 2271 205.000 тис. грн. на оплату теплопостачання, КЕКВ 2273 - 184,000 тис. грн. на
оплату електроенергії, КЕКВ 2710 - 29,350 тис. грн. на виплату пільгової
пенсії, КЕКВ 2730 - 4,000 тис. грн. на пільгове зубопротезування;
- відділу освіти райдержадміністрації на загальну суму 49,324 тис. грн., в
тому числі: за КТКВК 070201 КЕКВ 2240 - 45,704 тис. грн. на проведення
атестації робочих місць, за КТКВК 070808 КЕКВ 2730 -3,620 тис. грн. на
виплату одноразової допомоги дітям - сиротам;
- комунальному закладу «Іллінецький районний будинок культури»
КТКВК 110204 КЕКВ 2240 - 2,990 тис. грн. на програмне забезпечення
«М.Е.Оос», «ІПК Місцевий бюджет»;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації на суму 12,000 тис. грн.,
в тому числі: за КТКВК 110502 КЕКВ 2210 - 2,000 тис. грн. на придбання
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канцелярських, господарських товарів, за КТКВК 110202 КЕКВ 2210 - 10,000
тис. грн. на облаштування експозиції краєзнавчого музею;
відповідно до укладеного договору між районною та обласною радами ,
передбачити субвенцію до обласного бюджету за КТКВК 250380 «Інші
субвенції» КЕКВ 2620 на суму 50,000 тис. грн., на виконання Регіональної
програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім»;
- районній раді на виконання Районної комплексної цільової програми
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших
верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на
2016-2017 роки (зі змінами), за КТКВК 250404 на суму 36,760 тис. грн., в тому
числі: КЕКВ 2210 - 2,200 тис. грн. (придбання шаф), КЕКВ 2240 - 34,560 тис.
грн. для завершення поточного ремонту на І поверсі в приміщенні,
розташованому за адресою м.Іллінці, вул. Соборна, 25;
- дитячо-юнацькій спортивній школі Іллінецької районної ради за КТКВК
130107 на суму 14,000 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2230 - 4,000 тис. грн. на
харчування спортсменів, КЕКВ 2240 - 6,000 тис. грн. на оплату послуг, КЕКВ
2250 - 4,000 тис. грн. на відрядження ;
- відповідно до укладеного договору між районною та міською радами,
передбачити субвенцію Іллінецькій міській раді за КТКВК 250380 КЕКВ 2620
на суму 258,000 тис. грн., в тому числі: на виплату заробітної плати з
нарахуваннями працівникам дошкільних закладів освіти -250,000 тис. грн.,
співфінансування на реалізацію проекту «Іллінці без сміття!» - 8,000 тис. грн.;
збільшити видатки резервного фонду за КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 766,000 тис. грн.
3.
Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду районного
бюджету на загальну суму 930,503 тис. грн., в тому числі:
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради на виконання програми Розвитку первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районні на
2016-2018 роки (зі змінами) за КТКВК 080800 на суму 128,055 тис. грн. в тому
числі: КЕКВ 3110 - 37,600 тис. грн. (на закупівлю термографа - 18,700 тис.
грн., котла для Городоцького ФАПу - 18,900 тис. грн.), КЕКВ 3132 - 7,263 (на
виготовлення проектно-кошторисної документації), КЕКВ 3142 - 83,192 тис.
грн. (на реконструкцію котельні та системи опалення ФАПу с. Городок);
- Іллінецькій центральній районній лікарні на виконання Програми
економічного і соціального розвитку Іллінецького району на 2016 рік за
КТКВК 080101 на суму 174,700 тис. грн., в тому числі: за КЕКВ 3110 -169,700
тис. грн.(на придбання теплових лічильників - 150,000 тис. грн.,
електрокардіографа - 15,000 тис. грн., пульсоксиметру - 4,700 тис. грн. КЕКВ
3132 - 5,000 тис. грн.(співфінансування капітального ремонту неврологічного
відділення Іллінецької ЦРЛ);
відділу освіти райдержадміністрації на виконання Програми
економічного і соціального розвитку Іллінецького району на 2016 рік за
КТКВК 070201 КЕКВ 3132 - 200,000 тис. грн. на капітальний ремонт покрівлі
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Дашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, КТКВК 180107 КЕКВ 3132 - 147,000
тис. грн. на заміну вікон Дашівської ЗОШ І-ІІ ступенів;
відповідно до укладених договорів між районною, селищною та
сільськими радами, передбачити субвенцію за КТКВК 250380 КЕКВ 3220 на
суму 280,748 тис. грн., в тому числі: Дашівській селищній раді - 132,748 тис.
грн. (співфінансування на утеплення фасаду будівлі дошкільного навчального
закладу «Журавлик» - 100,000 тис. грн.; капітальний ремонт водостічної
системи дошкільного навчального закладу №2 «Ластівка» -32,748 тис. грн.),
Леухівській сільській раді (проведення капітальних робіт по освітленню
вулиць) - 100,000 тис. грн., Іллінецькій міській раді - 48,000 тис. грн.
(співфінансування на реалізацію проекту «Увага — діти!», «Європейська
площа», «Іллінці безпечне містечко»);
4.
Пункт 1.8 абзац 2 рішення сесії районної ради від 26.04.2016 №104
Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015
року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік» викласти у новій редакції, а
саме:
«відділу освіти райдержадміністрації, на виконання Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки, за КТКВК
180107 КЕКВ 3142 на суму 924,21800 тис. грн., з них: на капітальні видатки
для Кальницької ЗОШ І-ІІІ ст. —482,25600 тис. грн., Лисогірської ЗОШ І-ІІ ст.
- 173,65000 тис. грн., Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - 177,81200 тис. грн., на
виготовлення проектно-кошторисної документації Леухівської ЗОШ І-ІІІ ст. 4,10000 тис. грн., Купчинецькій ЗОШ І-ІІ ст. - 20,00000 тис. грн., Тягунської
ЗОШ І-ІІ ст. - 24,10000 тис. грн., Копіївської ЗОШ І-ІІ ст. - 17,000 тис. грн.,
Білківської ЗОШ І-ІІІ ст. - 25,30000 тис. грн., за КТКВК 070401 КЕКВ 3132 на
суму 30,00000 тис. грн. для ремонту внутрішнього туалету центру дитячої та
юнацької творчості м.Іллінці».
5. Затвердити зміни до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від
17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», внесені
розпорядженнями голови районної державної адміністрації, за погодженням з
постійною комісією районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва, в міжсесійний період, а
саме:
- від 06.05.2016 року №102 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік»;
- від 03.06.2016 року №119 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік»;
- від 23.06.2016 року №140 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік»;
- від 29.06.2016 року №145 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік»;
- від 19.07.2016 року №158 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік».
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6. Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму
930,503 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів
до спеціального фонду бюджету розвитку.
7. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку районного
бюджету на суму 930,503 тис. грн., джерелом покриття якого визначити
надходження коштів із загального фонду.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд проекту розпорядження голови райдержадміні
стації А. Лисака «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати районній державній адміністрації видати розпорядження про
внесення змін до районного бюджету на 2016 рік, а саме:
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів збільшити доходи районного бюджету за кодом 41037000 на суму
420,10000 тис. грн. та видатки Іллінецькій райдержадміністрації за КТКВК
250203 КЕКВ 2210 на суму 1,60000 тис. грн. на виготовлення органами
Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень та за
КТКВК 250388 КЕКВ 2620 на суму 418,50000 тис. грн. Іллінецькій міській
раді на підготовку та проведення виборів;
- зменшити доходи спеціального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 по іншій субвенції на суму 521,60000 тис. грн. та
збільшуються по субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок
бюджетного періоду за кодом 41035200 на суму 521,60000 тис. гривень (на
оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою);
- за рахунок субвенції, переданої з обласного бюджету, збільшити
доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень 41035000
на суму 60,00000 тис. грн. та видатки за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 - 60,00000
тис. грн. Іллінецькій міській раді переможцю тринадцятого обласного
Конкурсу проектів територіальних громад на реалізацію проекту «Іллінці —без
сміття»;
- за рахунок субвенції, переданої з обласного бюджету, збільшити доходи
бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 44,00000 тис. грн. та видатки Іллінецькій
міській раді за КТКВК 250380 КЕКВ 3220 - 44,00000 тис. грн. на реалізацію
проекту «Увага - діти!»;
за рахунок субвенції, переданої Бабинською, Леухівською сільськими
радами, збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 25,63390 тис. грн. та видатки комунальному
закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної
ради за КТКВК 080800 на загальну суму 25,63390 тис. грн., в тому числі:
КЕКВ 2111 - 7,99500 тис. грн., КЕКВ 2120 - 1,75890 тис. грн. (на заробітну
плату з нарахуваннями медичній сестрі Леухівської амбулаторії сімейної
практики загальної медицини), КЕКВ 2210 - 15,88000 тис. грн. (на придбання
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меблів -14,38000 тис. грн. та твердого та м’якого інвентаря - 1,50000 тис.
грн. для ФАТІ с.Даньківка);
за рахунок субвенції, переданої Бабинською, Городоцькою,
Жаданівською, Кальницькою, Купчинецькою сільськими радами, збільшити
доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень 41035000
на суму 133,88000 тис. грн. та видатки за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 на суму
133,88000 тис. грн., в тому числі: на фінансування дошкільних навчальних
закладів - 101,88000 тис. грн. та сільських будинків культури та клубів 32,00000 тис. грн.;
- за рахунок субвенції, переданої Бабинською сільською радою,
збільшити доходи бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету
за кодом надходжень 41035000 на суму 125,00000 тис. грн. та видатки відділу
освіти райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 3132 на суму 125,00000
тис. грн. (на реалізації проекту ЄС/ПРООН - «Місцевий розвиток
орієнтований на громаду» по капітальному ремонту Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст.),
- за рахунок субвенції, переданої Іллінецькою міською, Бабинською та
Паріївською сільськими радами, збільшити доходи загального фонду
районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму 48,50000 тис. грн.
та видатки відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 2210
на суму 21,00000 тис. грн. ( Бабинській ЗОШ І-ІІІ ст. - 6,00000 тис. грн. на
придбання господарських матеріалів, Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на
придбання учнівських парт - 13,10000 тис. грн., Іллінецькому НВК ЗОШ І-ІІІ
ступенів-гімназія №2 на придбання комплекту пластикових стендів для
оформлення кабінету географії, пластикового стенду «Наш клас» - 1,90000
тис. грн.) та КЕКВ 2240 - 27,50000 тис. грн. на заміну вікон Паріївської ЗОШ
І-ІІ ст.;
- за рахунок субвенції, переданої Купчинецькою сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 0,90000 тис. грн. та видатки Іллінецькому районному центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за КТКВК 091101 КЕКВ 2111
0,73800 тис. грн., КЕКВ 2120 - 0,16200 тис. грн. на заробітну плату з
нарахуваннями фахівцю з соціальної роботи Купчинецької сільської ради;
- за рахунок субвенції, переданої Паріївською сільською радою,
збільшити доходи бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету
за кодом надходжень 41035000 на суму 150,00000 тис. грн. та видатки за
КТКВК 250380 КЕКВ 3220 на суму 150,00000 тис. грн. на капітальний ремонт
сільського будинку культури.
Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- відділу освіти райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК
070201 КЕКВ 3110 на суму 291,267 тис. грн., збільшити КЕКВ 3132 на суму
291,267 тис. гривень;
- зменшити видатки резервного фонду за КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 266,00000 тис. грн. та збільшити видатки:
- Іллінецькій центральній районній лікарні КТКВК 080101 КЕКВ 2240 на
суму 25,00000 тис. грн. на поточний ремонт рентгенапарату;
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відділу
освіти райдержадміністрації на виконання
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 20162020 роки за КТКВК 091108 КЕКВ 2730 - 100,800 тис. грн. на придбання
путівок для оздоровлення дітей;
- комунальному закладу «Іллінецький районний будинок культури»
КТКВК 110204 на суму 5,200 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2240 - 4,000 тис.
грн. на оплату послуг, КЕКВ 2250 - 1,200 тис. грн. на відрядження;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації за КТКВК 250404
КЕКВ 2210 - 35,000 тис. грн. на виконання Програми організації відзначення в
районі державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних
делегацій, нагородження почесними грамотами та подяками районної
державної адміністрації та районної ради кращих трудових колективів,
окремих працівників різних галузей у 2016 році (зі змінами);
- передбачити субвенція Якубівській сільській раді за КТКВК 250380 КЕКВ
3220 - 100,000 тис. грн. на проведення капітальних робіт по освітленню
вулиць.
СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд звернень, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради.
Інформував: Мороз П.А. - голова постійної комісії. Повідомив, що на ім’я
голови районної державної адміністрації та голови районної ради надійшли
клопотання керівників установ та закладів, начальників відділів районної
державної адміністрації, голів місцевих рад, керівників територіальних
органів, громадян щодо виділення коштів з районного бюджету:
начальника відділу освіти райдержадміністрації С. Чеботарьова від
11.05.2016 року №471 щодо виділення коштів для виплати заохочення дітей
позашкільної освіти за здобуту перемогу в обласних конкурсах, змаганнях,
виставках у сумі 12 300,00 (дванадцять тисяч триста) гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: зняти питання з розгляду.
художнього керівника Білківського сільського будинку культури
О. Бобкової від 06.05.2016 року щодо виділення коштів на придбання
музичної апаратури в сумі 25 000,00 (двадцять п’ять тисяч) гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: відмовити у виділенні коштів.
завідувача сектору культури і туризму районної державної
адміністрації О. Письменної від 17.05.2016 року №256 щодо виділення
коштів на встановлення програмного комплексу «М.ЕТХО.С. Із» у сумі
1 500,00 (одна тисяча п’ятсот ) гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ: зняти питання з розгляду.
- директора Департаменту охорони здоров’я Л. Грабовича від 28.04.2016
року №03-1481 щодо виділення коштів на придбання лікарського препарату
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«Силденафіл цитрат» для лікування хворого Письменного О.О. в сумі
168 000,00 (сто шістдесят вісім тисяч) гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: відмовити у виділенні коштів.
головного лікаря Іллінецької центральної районної лікарні В.
Насушного від 26.05.2016 року №01-10/953 щодо виділення коштів на
лікування демобілізованих учасників АТО в сумі 20 000,00 (двадцять тисяч)
гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: відмовити у виділенні коштів.
головного лікаря комунального закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради О. Атаманюка від
04.05.2016 року №01-10-165 щодо виділення коштів для придбання
медикаментів в сумі 10 000,00 (десять тисяч) гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: зняти питання з розгляду.
- головного лікаря Іллінецької центральної районної лікарні В. Насушного
від 22.04.2016 року №01-10/770 щодо виділення коштів на придбання
кардіографа в сумі 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: зняти питання з розгляду.
головного лікаря комунального закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради О. Атаманюка від
06.06.2016 року №01-10-925 щодо виділення коштів для погашення
заборгованості за тверде паливо та вивезення рідких нечистот в сумі
93 956,66 (дев’яносто три тисячі дев’ятсот п’ятдесят шість) гривень
66 коп.;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ: відмовити у виділенні коштів.
начальника відділу адресних соціальних допомог та компенсаційних
виплат Р. Мазур від 07.07.2016 року №1588/06 щодо виділення коштів на
ремонтні роботи в приміщенні в сумі 18 560,00 (вісімнадцять тисяч п’ятсот
шістдесят) гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: відмовити у виділенні коштів.
головного лікаря Іллінецької центральної районної лікарні В.
Насушного від 04.07.2016 року №01-10/1207 щодо виділення коштів для
виплати пільгової пенсії в сумі 58 700,00 (п’ятдесят вісім тисяч сімсот)
гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: зняти питання з розгляду.

9
- Жаданівського сільського голови Р. Кучковської від 29.06.2016 року
№149-2.10 щодо виділення коштів на виплату заробітної плати з
нарахуваннями по ДНЗ та РБК в сумі 23 200,00 (двадцять три тисячі двісті)
гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: зняти питання з розгляду.
завідувача сектору культури і туризму районної державної
адміністрації О. Письменної від 13.05.2016 року №255 щодо виділення
коштів на потреби Іллінецького РБК у сумі 251 234,00 (двісті п’ятдесят
одна тисяча двісті тридцять чотири) гривні;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: зняти питання з розгляду.
- головного лікаря Іллінецької центральної районної лікарні В. Насушного
від 17.06.2016 року №01-10/1095 щодо виділення коштів для завершення
капітального ремонту неврологічного відділення в сумі 200 000,00 (двісті
тисяч) гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: відмовити у виділенні коштів.
завідувача сектору культури і туризму районної державної
адміністрації О. Письменної від.2016 року № щодо виділення коштів для
участі в обласних заходах з нагоди 25-ї річниці Незалежності України у
сумі 147 000,00 (сто сорок сім тисяч) гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: вивчити детальніше питання і повернутись до його розгляду
через місяць.
начальника Іллінецького районного сектору Головного управління
ДСНС України у Вінницькій області В. Лемещука від 06.07.2016 року №504
щодо виділення коштів на виконання «Програми поліпшення техногенної
та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності,
розвитку інфра структури підрозділів оперативно-рятувальної служби
Іллінецького району на 2016-2020 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: відкласти розгляд питання на наступне засідання для
уточнення суми коштів.
завідувача сектору культури і туризму районної державної
адміністрації О. Письменної від 11.07.2016 року №364 щодо виділення
коштів для проведення капітального ремонту даху в сумі 840 000,00
(вісімсот сорок тисяч) гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: зняти питання з розгляду.
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завідувача сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної
державної адміністрації Ю. Зайчука від 12.07.2016 року №82-03.5 щодо
виділення коштів для забезпечення транспортування збірних команд
району до місць проведення обласних та Всеукраїнських змагань у сумі
20 000,00 (двадцять тисяч) гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: зняти питання з розгляду.

Іллінецького міського голови В. Ящука від 14.07.2016 року
№01.9-1072 щодо виділення коштів для завершення ремонтних робіт в
шести ДНЗ у сумі 250 000,00 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на наступне засідання.
Голови ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових дій»
Камінського М.А. №4/88/1 щодо виділення коштів на встановлення пам’ятного
знаку «Героям АТО».
Виступив: Камінський М.А., голова ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів
інших бойових дій», повідомив присутнім, що Житомирщині знайдено
підприємство, яке за помірні кошти готове виготовити пам’ятний знак «Героя
АТО».
Виступив: Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації, зауважив, що
потрібно в найкоротший термін зібрати документи, що стосуються
встановлення пам’ятного знака. Разом із завідувачем сектору культури і
туризму Письменною О.В. визначити правові засади встановлення пам’ятного
знаку «Героям АТО» та надати всі документи до районної державної
адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів інших
бойових дій» Камінському М.А. в найкоротший термін зібрати документи та
надати їх до районної державної адміністрації.
Жаданівського сільського голови Кучковської Р.Г. від29.06.2016 року
щодо виділення коштів ремонт мосту.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: відмовити у виділенні коштів.
СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд Комплексної програми ремонту та утримання
автомобільних доріг загального значення Іллінецького району на 2016-2020
роки.
Інформував: Лисак А.Р. - голова районної державної адміністрації,
ознагомив присутніх із проектом програми.
ВИСТУПИВ: Любаревич В. - заступник голови районної державної
адміністрації, повідомив, що у фінансового управління є зауваження до проекту
програми.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»- 4, «ПРОТИ»- 0, «УТРИМАЛОСЬ»- 0.

11
розгляд сесії районної ради, за умови

ВИР ! !ІІИЛИ: Внести питання на
усунення недоліків.
СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд листа директора Департаменту охорони здоров’я
Вінницької обласної державної адміністрації Л. Грабовича від 08.06.2016 року
311/2110.
Р 3
Інформував: Мороз П.А. —голова постійної комісії. Ознайомив присутніх
із зм гом листа.
ГОЛ СУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИР» ЛИЛИ: рекомендувати голові районної ради укласти по розрахунках
голої*" их лікарів угоди про передачу державних субвенцій на існування галузі
охоро1ги здоров’я.
СЛ> АЛИ: 6. Про внесення змін до Програми організації відзначення в
райс державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних
делеї Цй, нагородження почесними грамотами та подяками районної
держ ної адміністрації та районної ради кращих трудових колективів,
окре? іх працівників різних галузей у 2016 році.
Інфг іував: Мороз П.А. —голова постійної комісії.
ГОЛ СУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИ1 ІИЛИ: Внести зміни до Програми організації відзначення в районі
деря них свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних делегацій,
наго дження почесними грамотами та подяками районної державної
адмі трації та районної ради кращих трудових колективів,окремих
праї
иків різних галузей у 2016 році, а саме: у додатку 2 « Напрями
діял
сті та заходи Програми» у колонці 7 суму 36,7 змінити на 67,7: суму
13,0 інити на 17,0.
3
СЛ- ШИ: 7. Про внесення змін до Районної комплексної цільової
прої їй підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а
такс
інших верств населення Іллінецького району, які потребують
соці ного захисту, на 2016-2017 роки.
Інф іував: Мороз П.А. - голова постійної комісії.
ГО. СУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИ.
ШЛИ:
Внести зміни до Районної комплексної цільової програми підтримки
учас чів антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
насі
ня Іллінецького району, які потребують соціального захисту на 2016201
ки, а саме:
У підпункті 4.2. пункту 4 «Вдосконалення системи соціального
о
вування громадян» розділу 5 «Напрями діяльності і заходи Програми»
у кс іці 6 суму 240 змінити на 280; у колонці 7 суму 120 змінити на 140- у
кол
8 суму 120 змінити на 140.
’
. У підсумках «Загальний облік ресурсів» змінити суми 2554 24 на
259-1 ; 2011,24 на 2051,24; 1287,34 на 1307,34; 1024,34 на 11044,34- 1266 90
на 1 ,90; 986,90 на 1006,90.
’
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