П Р О Т О К О Л №2 2
засідання постійної комісії районної ради з питань з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 19 вересня 2016 року
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Колесник В.М., Шевчук С.М, Школьний І.С.
Відсутні члени комісії: Змієвець Л.М., Сенчук М.С., Попик І.В.
Запрошені:
1. Атаманюк О.Є. - головний лікар комунального закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради;
2. Бурдельна Л.П. - начальник управління праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації;
3. Загороднюк С.А. - голова районної ради;
4. Лисак А.Р. - голова районної державної адміністрації;
5. Тарасова В.П. - начальник фінансового управління районної державної
адміністрації;
6. Мазур О.М. - головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації;
7. Масленчук М.М. — заступник головного лікаря Іллінецької центральної
районної лікарні;
8.Тарасова В.П.- начальник фінансового управління районної державної
адміністрації;
9. Швець В.А. - депутат районної ради.
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту рішення районної ради «Про внесення змін до рішення З
сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет
на 2016 рік» та реєстру звернень, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради.
2. Про розгляд звернення Паріївського сільського голови Притули Г.М. від
02.09.2016 року №358-02.7 щодо виділення коштів в сумі 100 тис. грн.
3. Про розгляд депутатського звернення депутата районної ради Швеця В.А. щодо
виділення коштів на проведення поточного ремонту дорожнього покриття по
вул. Молодіжна.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту рішення районної ради «Про внесення змін
до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року №18 «Про
районний бюджет на 2016 рік» та реєстру звернень, що надійшли до районної
державної адміністрації та районної ради.
Інформував: Мороз П.А., голова постійної комісії. Ознайомив присутніх з
проектом рішення (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 4, ПРОТИ- 0, УТРИМАЛОСЬ-О.
ВИРІШИЛИ:
1.
Внести до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015
року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік» такі зміни:

1.1. За рахунок перевиконання дохідної частини, за підсумками 8-ми
місяців 2016 року, збільшити доходи загального фонду районного бюджету на
суму 1 760,914 тис. грн., в тому числі за кодами надходжень:
11010100 «Податок на доходи фізичних осіб,
що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної
плати» на суму 820,000 тис. грн.;
- 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими
агентами» на суму 161,914 тис. грн.;
11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна
плата» на суму 779,000 тис. грн.
1.2. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на суму
861,574 тис. грн., в тому числі:
- сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації за
КТКВК 130102 на суму 17,000 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2240 - 14,300
тис. грн., КЕКВ 2210 - 2,700 тис.грн. на виконання Соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту в Іллінецькому районі на 2013-2017 роки;
- відділу освіти райдержадміністрації на суму 57,300 тис. грн., в тому
числі, на заробітну плату з нарахуваннями працівникам підвідомчих установ
за КТКВК 070401 КЕКВ 2111 - 19,213 тис.грн., КЕКВ 2120-4,228 тис. грн.
КТКВК 070802 КЕКВ 2111 - 2,580 тис.грн., КЕКВ 2120 - 0,567 тис.грн/
КТКВК 070804 КЕКВ 2111 - 14,475 тис.грн., КЕКВ 2120 - 3,185 тис.грн/
КТКВК 070805 КЕКВ 2111 - 3,882 тис.грн., КТКВК 070806 КЕКВ 2111 1,870 тис.грн., за доставку підручників за КТКВК 070801 КЕКВ 2240 7,300 тис. грн.;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, 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 090412 КЕКВ 2730 - 8,140 тис. грн. для
надання соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд;
_
" сектоРУ культури і туризму райдержадміністрації за КТКВК 110204
КЕКВ 2240 - 2,500 тис.грн. на проведення планової повірки лічильника
обліку електроенергії КЗ «Іллінецький районний будинок культури»;
-комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 на суму 160,264 тис. грн. в тому
числі: КЕКВ 2111 - 82,000 тис. грн., КЕКВ 2120 - 18,000 тис. грн. для виплати
заробітної плати з нарахуваннями, КЕКВ 2220 - 30,800 тис грн для
придбання медикаментів, КЕКВ 2210 - 13,700 тис. грн. (придбання бензину та
лічильника газу), КЕКВ 2240 - 15,764 тис. грн. (на оплату послуг);
Іллінецькій центральній районній лікарні за КТКВК 080101 286,870 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 - 163,934 тис. грн., КЕКВ 2120 -

з
36,066 тис. грн. (для виплати заробітної плати з нарахуваннями), КЕКВ 2220 61,170 тис. грн. (на медикаменти та перев’язувальні матеріали), КЕКВ 2710 25,700 тис. грн. (для виплати пільгової пенсії);
- на виконання районної програми «Перспективний розвиток вторинного
рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького району на 2016-2020
роки», відповідно до укладеного договору між районною та обласною радами,
передбачити субвенцію до обласного бюджету за КТКВК 250380 «Інші
субвенції» КЕКВ 2620 - 129,500 тис. грн. для придбання препаратів інсуліну та
десмопресину;
- відповідно доукладеного договору між районною та міською радами,
передбачити субвенцію Іллінецькій міській раді за КТКВК 250380 КЕКВ 2620
200,000
тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями працівникам
дошкільних навчальних закладів.
- зменшити видатки резервного фонду за КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на суму
32,000 тис. гривень.;
- збільшити видатки управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації, 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 170102 КЕКВ 2730 на суму 20,000 тис.
грн. ( на здійснення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій
громадян на приміських маршрутах у транспорті загального користування) за
КТКВК 090412 КЕКВ 2730 - 12,000 грн. (для виплати щомісячної матеріальної
допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю).
1.3.^ Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду відділу
освіти райдержадміністрації на суму 899,340 тис. грн., в тому числі: за КТКВК
150122 КЕКВ 3132 - 29,340 тис.грн. на співфінансування проекту з
енергозбереження по утепленню даху Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ст. №1 КТКВК
180107 КЕКВ 3132 - 100,000 тис.грн. на капітальний ремонт з
енергозбереження по утепленню даху Кантелинської ЗОШ І-ІІІ ст., КЕКВ 3142
на технічне переоснащення системи теплопостачання Білківської ЗОШ І-ІІІ ст.
- 350,000 тис. грн., технічне переоснащення опалювального пункту
упчинецької ЗОШ І-ІІ ст. - 250,000 тис.грн., технічне переоснащення
котельні Копіївської ЗОШ І-ІІ ст. - 150,000 тис.грн., проектно-кошторисна
документація на «Технічне переоснащення опалювального пункту
Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ст. - 20,000 тис. грн. на виконання Комплексної
програми розвитку освітньої галузі району на 2016-2020 року зі змінами;
1.4. За рахунок субвенції, переданої Жорницькою, Кальницькою,
Китаигородською, Криштопівською, Жаданівською, Іллінецької сільськими
радами, збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
41035000 на °УМУ 214,768 тис. грн. та видатки за КТКВК 250380
КЕКВ 2620 - 214,768 тис. грн., в тому числі: на фінансування дошкільних
навчальних закладів - 168,866 тис. грн. та сільських будинків культури та
клубів - 45,902 тис. грн.;
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1.5. За рахунок субвенції, переданої Китайгородською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 2,000 тис.грн. та видатки комунальному закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради за КТКВК
080800 КЕКВ 2220 - 2,000 тис. грн. (на придбання медикаментів для пільгових
категорій населення Китайгородської територіальної громади);
1.6. За рахунок субвенції, переданої Жорницькою сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000
на
суму
32,000 тис.грн.
та
видатки
відділу
освіти
райдержадміністрації для Жорницької ЗОШ І-ІІІ ст. за КТКВК 070201
КЕКВ 2111 - 3,279 тис. грн., КЕКВ 2120 - 0,721 тис. грн. (на заробітну плату з
нарахуваннями кухарам), КЕКВ 2210 6,500 тис.грн. (придбання
баскетбольних м’ячів, кулера, стрем’янки) КЕКВ 2230 - 15,600 тис.грн
(придбання продуктів харчування), КЕКВ 2240 - 3,500 тис. грн. (на заміну
вікна), КЕКВ 2273 —2,400 тис. грн. (оплату електроенергії);
1.7. За рахунок субвенції, переданої Китайгородською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
1035000
на
суму
29,100 тис.грн.
та
видатки
відділу
освіти
райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 2210 - 12,500 тис.грн.
(придбання вікон Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ст.), КЕКВ 2230 - 16,600 тис. грн.
(придбання продуктів харчування Китайгородській ЗОШ І-ІІІ ст 10,000 тис. грн., Кам’яногірській ЗОШ І ст. - 6,600 тис. гривень);
1.8. За рахунок субвенції, переданої Красненьківською сільською радою
доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000
на
суму
5,920 тис.грн.
та
видатки
відділу
освіти
райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 2273 - 5,920 тис. грн. (на
оплату електроенергії Красненьківської ЗОШ І-ІІІ ст. - 3 770 тис грн
Лисогірської ЗОШ І-ІІ с т . - 2,150 тис. гривень);
’
Ра х Унок субвенції, переданої Тягунською сільською радою,
доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000
на суму
10,400 тис.грн.
та
видатки
відділу
освіти
райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 2111 - 5,246 тис.грн., КЕКВ
2120 - 1,154 тис. грн., КЕКВ 2273 - 4,000 тис. грн. (на фінансування видатків
по Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. на оплату праці з нарахуваннями - 3,200 тис. грн.
оплату електроенергії- 2,000 тис.грн. та по Тяіунській ЗОШ І-ІІ ст на
заробітну плату з нарахуваннями-3,200тис.грн., оплату електроенергії2,000 тис. гривень);
1.10.

За рахунок субвенції, переданої Хрінівською сільською радою,
доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000
на
суму
35,200 тис.грн.
та
видатки
відділу
освіти
райдержадміністрації для Хрінівської ЗОШ І-ІІІ ст. за КТКВК 070201
КЕКВ 2111 - 3,279 тис.грн., КЕКВ 2120 - 0,721 тис.грн. (надбавка до
заробітної плати з нарахуваннями кухонним працівникам за складність та
напруженість в роботі), КЕКВ 2210 - 20,000 тис. грн. (придбання підручників
з , / оу тис. грн., вхідних металопластикових дверей - 16,710 тис.грн.),
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КЕКВ 2230 - 9,200 тис. грн. (придбання продуктів харчування), КЕКВ 2273 2,000 тис. грн. (оплату електроенергії);
1.11. За рахунок субвенції, переданої Павлівською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 18,867 тис.грн. та видатки районного бюджету на суму
18,867 тис.грн., в тому числі: відділу освіти райдержадміністрації для
Павлівської ЗОШ І-ІІ ст. за КТКВК 070201 КЕКВ 2111 - 2,623 тис.грн.,
КЕКВ 2120 - 0,577 тис. грн. (доплата кухарю для забезпечення харчування
учнів), КЕКВ 2230 - 8,400 тис. грн. (придбання продуктів харчування),
КЕКВ 2273 —1,200 тис. грн. (оплату електроенергії) та Іллінецькій центральній
районній лікарні КТКВК 080101 на суму 6,067 тис. грн., в тому числі:
КЕКВ 2111 - 2,604 тис.грн., КЕКВ 2120 - 0,573 тис. грн., КЕКВ 2220 0,070 тис.грн., КЕКВ 2230 - 1,240 тис.грн., КЕКВ 2271 -1,020 тис.грн,
КЕКВ 2273 - 0,560 тис. гривень;
1.12. За рахунок субвенції, переданої Жаданівською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 6,800 тис. грн. та видатки районного бюджету на загальну
суму 6,800 тис. грн, в тому числі: відділу освіти райдержадміністрації для
Жаданівської ЗОШ І-ІІІ ст. за КТКВК 070201 КЕКВ 2111 - 3,279 тис.грн,
КЕКВ 2120 - 0,721 тис. грн. (на заробітну плату з нарахуваннями кухарам) та
Іллінецькій центральній районній лікарні КТКВК 080101 КЕКВ 2220 на суму
2,800 тис. гривень;
1.13. За рахунок субвенції, переданої Іллінецькою сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000
на
суму
16,065 тис. грн.
та
видатки
відділу
освіти
райдержадміністрації для Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ст. за КТКВК 070201
КЕКВ 2230 - 13,905 тис. грн. (придбання продуктів харчування), КЕКВ 2273 2,160 тис. грн. (оплату електроенергії);
1.14. За рахунок субвенції, переданої Павлівською сільською радою,
збільшити доходи бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету
за кодом надходжень 41035000 на суму 22,406 тис. грн. та видатки за КТКВК
250380 КЕКВ 3220 на суму 22,406 тис. грн. (на капітальні видатки для
Павлівського будинку культури);
1.15. За рахунок субвенції, переданої Іллінецькою сільською радою,
збільшити доходи бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету
за кодом надходжень 41035000 на суму 10,000 тис. грн. та видатки
комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 КЕКВ 3132 - 10,000 тис.грн.
(капітальний ремонт ФП с.Романів Хутір).
1.16. Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК 090306 КЕКВ 2730 на суму
100,000 тис.грн, КТКВК 091303 КЕКВ 2730 на суму 0,07410 тис.грн. та
збільшити видатки за КТКВК 090307 КЕКВ 2730 на суму 100,000 тис.грн.
КТКВК 091303 КЕКВ 2240 на суму 0,07410 тис. гривень.
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2. Затвердити зміни до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від
17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», внесені
розпорядженням 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 08.09.2016 року №202 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік.
3. Відмовити заявникам у виділенні коштів згідно з реєстром звернень:
- Заступника
голови-директора
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації. І. Івасюка від 02.08.2016 року №01.01.-65/4985 щодо
виділення коштів дольову участь у закупівлі джерела іонізуючого
випромінювання в сумі 84 160,00 грн.4
- Головного лікаря Іллінецької центральної районної лікарні В.Насушного від
03.08.2016 року №01-10/1401 щодо виділення коштів на придбання реактивів
для проведення лабораторних аналізів населенню району в сумі 50 000,00 грн.;
- Головного лікаря Іллінецької центральної районної лікарні В.Насушного від
12.08.2016 року №01-10/1462 щодо виділення коштів на проведення
промивання та ремонт систем теплопостачання будівель лікарні в сумі
100 000,00 грн.;
- Кальницького сільського голови В.Антонюка від 22.08.2016 року 344 щодо
виділення коштів на ДНЗ в сумі 164 438,00 грн.;
- Жителів с. Купчинці про виділення коштів на проведення додаткової
електролінії;
- Директора Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів О. Полішученко від 09.08.2016
року №16 щодо виділення коштів на придбання нових електрозберігаючих
котлів;
- Директора Бабинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Т. Мельник від 02.09.2016 року №76
про надання дозволу на підвезення учнів;
- Звернення батьків учнів 2 класу Дашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів від 06.09.2016
року щодо виділення коштів на придбання парт;
- Іллінецького сільського голови Н. Хаврич від 17.08.2016 року щодо виділення
коштів на завершення водопостачання с. Романово-Хутір в сумі 100 000,00грн.;
- Завідувача сектору культури і туризму О. Письменної від 07.09.2016 року
№443 щодо виділення коштів для здійснення підписки періодичних видань та
придбання книг в сумі 80 000,00 грн.;
- Начальника відділу освіти райдержадміністрації С.Чеботарьової від 08.09.2016
року №889 щодо виділення коштів для розрахунку з постачальником за
доставлені підручники в сумі 26 527,60 грн.;
- Начальника відділу освіти райдержадміністрації С.Чеботарьової від 07.09.2016
року №882
щодо виділення коштів для
капітального ремонту
покрівліКантелинської ЗОШ І-ІІІ ступенів та на технічне переоснащення
опалювального пункту Копіївської ЗОШ І-ІІ ступенів.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд звернення Паріївського сільського голови
Притули Г.М. від 02.09.2016 року №358-02.7 щодо виділення коштів в сумі 100
тис. грн.
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Інформував: Мороз П .А , голова постійної комісії. Зачитав звернення
Паріївського сільського голови щодо освітлення дороги державного значення в
с. Паріївка по вул. Грушевського.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 0, П РО Т И - 4, УТРИМ АЛОСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Паріївському сільському голові Притулі Г.М.
вирішити питання за рахунок власних надходжень.
СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд депутатського звернення депутата районної ради
Швеця В.А. щодо виділення коштів на проведення поточного ремонту
дорожнього покриття по вул. Молодіжна.
Інформував: Швець В.А„ депутат районної ради. Детально ознайомив присутніх
із суттю питання, додавши кошторис.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 0, П РО Т И - 4, УТРИМАЛОСЬ - 0.
/
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати звернутись до міського голоші із проханням
посприяти у виділенні коштів, оскільки ця ділянка дорогизд^здиться на балансі
міста.
Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

іг *

П. Мороз
С. Шевчук

