П Р О Т О К О Л № 27
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 14 листопада 2016 року
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Колесник В.М., Попик І.В., Шевчук С.М., Школьний І.С.
Відсутні члени комісії: Змієвець Л.М., Сенчук М.С.
Запрошені:
1. Загороднюк С.А. – голова районної ради;
2. Бурдельна Л.П. – начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації;
3. Бондар Л.Л. – начальник Іллінецького відділення Немирівської ОДПІ ГУ
ДФС у Вінницькій області;
4. Криворот Н.Г. – заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінансового управління районної державної адміністрації;
5. Лемещук В.М. – начальник Іллінецького сектору ГУ ДНС України у
Вінницькій області;
6. Лисак А.Р. – голова районної державної адміністрації;
7. Любаревич В.В. – перший заступник голови районної державної
адміністрації;
8. Насушний В.О. – головний лікар Іллінецької ЦРЛ;
9. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
10.Слободянюк П.І. – головний спеціаліст сектору містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства районної державної
адміністрації;
11.Таранюк Н.Ф. – редактор Іллінецького друкованого видання «Трудова
слава»;
12.Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації.
Порядок денний:
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».
2. Про розгляд реєстру звернень, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради.
3. Про внесення змін до Комплексної програми мобілізації зусиль органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової
служби району по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на
2012 - 2016 роки.
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4. Про внесення змін до Програми поліпшення техногенної та пожежної
безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у
Іллінецькому районі на 2016-2020 роки.
5. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
6. Про внесення змін до Районної програми забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2016 рік.
7. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури і
духовного відродження Іллінецького району на 2016-2020 роки.
8. 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 2016-2017 роки.
9. Про затвердження Програми енергозбереження для населення та
об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків
(ОСББ)
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
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».
Інформував: Мороз П.А.– голова постійної комісії.
Ознайомив присутніх з проектом рішення (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
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. Збільшити доходи районного бюджету по коду надходжень
41020600 «Стабілізаційна дотація» на суму 603,000 тис. грн. та збільшити
видатки:
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації в сумі 30,545 тис. грн., з них: за КТКВК 090412 КЕКВ
2730 – 20,512 тис. грн. КЕКВ 2240 – 0,033 тис. грн. (для виплати адресної
допомоги окремим категоріям громадян Іллінецького району - 15,000 тис. грн.,
щорічної грошової допомоги вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи – 5,545 тис. грн.) за КТКВК 170102 КЕКВ 2730 на суму
10,000 тис. грн. (для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
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окремих категорій громадян на приміських маршрутах у транспорті загального
користування) 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);
- відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 070801 КЕКВ 2240 –
14,615 тис. грн. (на доставку підручників);
- сектору культури і туризму райдержадміністрації, на виконання
Комплексної програми розвитку культури і духовного відродження
Іллінецького району на 2016-2020 роки», на суму 11,490 тис. грн., в тому
числі: за КТКВК 110502 КЕКВ 2240 – 1,490 тис. грн. (оплата послуг по
супроводженню та обслуговуванню інформаційно-програмного комплексу
«Місцевий бюджет»), за КТКВК 110204 КЕКВ 2210 – 5,000 тис. грн. (на
придбання ламп для освітлення концертної зали), КЕКВ 2240 – 4,000 тис. грн.
(транспортні послуги), КЕКВ 2250 – 1,000 тис. грн. (видатки на відрядження);
- відповідно до укладеного договору між районною та міською радами,
передбачити субвенцію Іллінецькій міській раді за КТКВК 250380 КЕКВ 2620
на суму 100,000 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями
працівникам дошкільних закладів освіти;
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 на суму 150,000 тис. грн. в тому
числі: КЕКВ 2220 – 110,000 тис. грн. (медикаменти), КЕКВ 2240 - 40,000 тис.
грн. (на повірку та ремонт медичного обладнання);
- відповідно до укладеної угоди передбачити субвенцію до обласного
бюджету, на виконання районної програми «Перспективний розвиток
вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького району на
2016-2020 роки», за КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам управління інших рівнів» на суму 100,000 тис. грн. на
придбання препаратів інсуліну;
- відділу освіти райдержадміністрації в сумі 60,430 тис. грн., в тому
числі: на заробітну плату з нарахуваннями за 070401 КЕКВ 2111 – 19,393 тис.
грн., КЕКВ 2120 – 3,318 тис. грн., за 070804 КЕКВ 2111 – 10,174 тис. грн.,
КЕКВ 2120 – 2,314 тис. грн., за 070806 КЕКВ 2111 – 18,053 тис. грн., КЕКВ
2120 – 2,178 тис. грн. та за КТКВК 070201 КЕКВ 2210 – 5,000 тис. грн. (на
придбання дизельного палива для забезпечення підвезення учнів на спортивні
змагання) на виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки;
- Іллінецькій центральній районній лікарні, на виконання районної
програми «Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної
допомоги жителям Іллінецького району на 2016-2020 роки», за КТКВК 080101
КЕКВ 2240 на суму 40,920 тис. грн. (для проведення гідрохімічного очищення
системи опалення поліклінічного відділення),;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації, на виконання
Комплексної програми розвитку культури і духовного відродження
Іллінецького району на 2016-2020 роки зі змінами, за КТКВК 110201 КЕКВ
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3110 – 55,000 тис. грн. (підписка періодичних видань – 30,000 тис. грн.,
придбання книг для поповнення бібліотечного фонду – 25,000 тис. грн.).
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради, на виконання програми Розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому
районні на 2016-2018 роки (зі змінами), за КТКВК 080800 КЕКВ 3132 – 40,000
тис. грн. (на капітальний ремонт ФАПу с. Кальник).
1.2. За рахунок перевиконання дохідної частини, за підсумками 10-ти
місяців 2016 року, збільшити доходи загального фонду районного бюджету на
суму 4 180,504 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 3 400,000 тис. грн.;
- 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна
плата» на суму 660,504 тис. грн.;
- 21010300
«Частина чистого
прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету» на суму 24,000 тис. грн.;
- 22010300
«Адміністративний збір
за проведення
державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань на суму 20,000 тис. грн.;
- 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обстежень» на суму 76,000 тис. гривень.
1.3. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на суму
847,441 тис. грн., в тому числі:
- спортивно-оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради на суму
13,400 тис. грн., в тому числі: за КТКВК 130110 на суму 10,000 тис. грн., в
тому числі: КЕКВ 2210 – 3,000 тис. грн. (переплата періодичних видань на
2017 рік, придбання бензину), КЕКВ 2240 – 2,200 тис. грн. (на оплату послуг
по супроводженню та обслуговуванню інформаційно-програмного комплексу
«Місцевий бюджет» та вивезення побутових відходів), КЕКВ 2275 –
4,800 тис. грн. (на закупівлю дров), за КТКВК 130204 КЕКВ 2610 – 3,400 тис.
грн. (для участі у спортивних змаганнях) на виконання Соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту в Іллінецькому районі на 2013-2017 роки;
районній раді на виконання, Районної програми забезпечення
виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2016 рік, за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на
суму 50,000 тис. грн.;
- районній раді, на виконання Комплексної програми мобілізації зусиль
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової
служби району щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів на
2012 – 2016 роки (зі змінами), за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на суму
30,000 тис. гривень;
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- районній раді, на виконання Комплексної оборонно-правоохоронної
програми Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна Іллінеччина –
взаємна відповідальність влади та громад», за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на
суму 100,000 тис. гривень;
- Іллінецькій центральній районній лікарні, на виконання районної
програми «Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної
допомоги жителям Іллінецького району на 2016-2020 роки», за КТКВК 080101
КЕКВ 2240 на суму 54,041 тис. грн. (для проведення гідрохімічного очищення
системи опалення поліклінічного відділення) ;
- збільшити видатки резервного фонду КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 600,000 тис. гривень.
1.4. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду
районного бюджету на суму 3 333,063 тис. грн., а саме:
- сектору культури і туризму райдержадміністрації, на виконання
Комплексної програми розвитку культури і духовного відродження
Іллінецького району на 2016-2020 роки зі змінами, за КТКВК 110204 КЕКВ
3132 – 774,463 тис. грн. (проведення капітального ремонту даху комунального
закладу «Іллінецький районний будинок культури»);
- відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 070201 КЕКВ 3110 на
суму 65,000 тис. грн. для придбання електричних кухонних плит Бабин ЗОШ ІІІІ ст., Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Іллінецькому НВК «ЗОШ І-ІІІст. №2» та
електром’ясорубки Іллінецькому НВК «ЗОШ І-ІІІст. №2»;
- районній раді, на виконання Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби Іллінецького
району на 2016-2020 роки зі змінами, за КТКВК 250344 КЕКВ 3220 на суму
147,200 тис. гривень;
- спортивно-оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради за
КТКВК 130110 на суму 120,000 тис. грн. (на придбання спортивного
обладнання) на виконання Соціальної програми розвитку фізичної культури і
спорту в Іллінецькому районі на 2013-2017 роки;
- відповідно до укладених договорів між районною, міською, сільською
радами, передбачити субвенцію за КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ
3220 на суму 276,000 тис. грн., в тому числі: Білківській сільській раді для
проведення капітальних робіт по опаленню адмінприміщення сільської ради 45,000 тис. грн., Іллінецькій міській раді для придбання та встановлення
споруд зупинок для дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади та
школи–140,000 тис. грн., капітального ремонту системи опалення для
дошкільного навчального закладу
№4 «Малятко»–34 254 тис. грн.
облаштування площадки під меморіал воїнам, загиблим під час АТО – 37,000
тис. грн. ; придбання конвекторів для органів місцевого самоврядування19 746 тис. грн.
районній раді, на виконання Районної програми забезпечення
виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
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делегованих районною радою на 2016 рік, за КТКВК 250344 КЕКВ 3220 на
суму 10,000 тис. гривень;
- відділу освіти райдержадміністрації, на виконання Комплексної
програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки зі
змінами, за КТКВК 180107 КЕКВ 3142 на суму 1940,400 тис. грн., в тому
числі: технічне переоснащення системи теплопостачання Білківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів - 450,000 тис. грн., технічне переоснащення опалювального пункту
Купчинецької ЗОШ І - ІІ ступенів - 450,000 тис. грн., технічне переоснащення
котельні Копіївської ЗОШ І – ІІ ступенів - 150,000 тис. грн., технічне
переоснащення опалювального пункту Китайгородської ЗОШ І - ІІІ ступенів 890,400 тис. гривень.
1.5. Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- Іллінецькій центральній районній лікарні зменшити видатки за КТКВК
080101 КЕКВ 2120 на суму 62,000 тис. грн., КЕКВ 2210 - 6,985 тис. грн., КЕКВ
2275 - 14,430 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2111 – 62,000 тис. грн., КЕКВ 2250
– 6,793 тис. грн., КЕКВ 2273 – 14,000 тис. грн., КЕКВ 2274 – 0,430 тис. грн.,
КЕКВ 2282 – 0,192 тис. гривень;
- Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді зменшити видатки за КТКВК 091101 КЕКВ 2250 на суму 1,550 тис.
грн. та збільшити КЕКВ 2272 – 0,300 тис. грн., КЕКВ 2240 – 1,250 тис.
гривень;
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 зменшити видатки КЕКВ 2230 на
суму 7,878 тис. грн., КЕКВ 2274 – 70,000 тис. грн., КЕКВ 2271 – 13,84728 тис.
грн., КЕКВ 2275 – 0,00573 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2111 – 51,73101 тис.
грн., КЕКВ 2120 – 10,000 тис. грн., КЕКВ 2273 – 30,000 тис. гривень;
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради зменшити видатки за КТКВК
091204 КЕКВ 2120 на 4,500 тис. грн., збільшити КЕКВ 2111 - 4,500 тис.
гривень.
- Розпорядження Іллінецького міського голови Ящука В.М. «Про внесення
змін до бюджету Жорницької сільської ради на 2016 рік» від 04.11.2016
року №86 02.2.
2. Внести зміни у пункт 5 абзац 8 рішення сесії районної ради від
11.08.2016 №151 «Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради 7
скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», а
саме: зменшити обсяг видатків за КТКВК 250344 КЕКВ 2620 на суму 40,000
тис. гривень за рахунок резервного фонду, та збільшити за рахунок доходів.
3. Внести зміни у пункт 1.19. рішення 9 сесії 7 скликання районної ради
від 23.09.2016 року №163 Про внесення змін до рішення 3 сесії районної ради
7 скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», а
саме: слова «підвіз дітей» замінити на слова «відшкодування вартості
пального на підвіз дітей до дошкільного навчального закладу с. Паріївка».
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4. 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 30.09.2016 №218 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік»;
- від 13.10.2016 №229 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік»;
- від 25.10.2016 №237 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік»;
- від 08.11.2016 № 254 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік».
5. Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму
3 428,063 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів
до спеціального фонду бюджету розвитку.
6. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку районного
бюджету на суму 3 428,063 тис. грн., джерелом покриття якого визначити
надходження коштів із загального фонду.
7. Фінансовому управлінню (Тарасова В.П.) внести зміни до районного
бюджету на 2016 рік згідно із пунктом 1 цього рішення.
8. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку району та підприємництва (Мороз П.А.).
1. Вирішили зменшити резервний фонд у сумі 600 000 (шістсот тисяч) грн. із
запропонованого проекту.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд реєстру 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:
1. Дашівського селищного голови Тітаренка С.В. від 14.11.2016 року
№ 05.17/429 щодо виділення коштів в сумі 30 000 (тридцять тисяч) грн.
для Дашівської місцевої пожежної частини №7 на придбання
обладнання.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
2. Начальника Іллінецького сектора ГУ ДНС України у Вінницькій області
Лемещука В.М. від 28.09.2016 року № 667 щодо виділення коштів в сумі
71 600 (сімдесят одна тисяча шістсот) грн. для придбання апаратів на
системному повітрі, резервних балонів, та індивідуальних масок.
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ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
3. Військового комісара Іллінецького ОРВК Козенка М.К. від 15.09.2016
року щодо виділення коштів в сумі 5 000,00 (п’ять тисяч) грн. для
виготовлення бланків документів особових справ призовників.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 0, ПРОТИ– 5, УТРИМАЛОСЬ–0.
4. Головного лікаря Іллінецької ЦРЛ Насушного В.О. від 20.10.2016 року
№01-10/2000 щодо виділення коштів в сумі 228 347,36 (двісті двадцять
вісім тисяч триста сорок сім) грн. 36 коп. для сплати боргу за виконані
роботи з капітального ремонту приміщень ЦРЛ.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 0, ПРОТИ– 5, УТРИМАЛОСЬ–0.
Рекомендовано оголосити та обговорити питання виділення коштів на
пленарному засіданні сесії районної ради.
5. Редактора Іллінецької районної газети «Трудова слава» Таранюк Н.Ф.
від 25.10.2016 року №34 щодо придбання різографа у сумі 220 000,00
(двісті двадцять тисяч) грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 0, ПРОТИ– 5, УТРИМАЛОСЬ–0.
Рекомендовано оголосити та обговорити питання виділення коштів на
пленарному засіданні сесії районної ради.
6. Іллінецького міського голови Ящука В.М. від 20.10.2016 року №01.91684 щодо виділення коштів на заробітну плату з нарахуваннями
працівникам дошкільних навчальних закладів в сумі 275 250,0 (двісті
сімдесят п’ять тисяч двісті п’ятдесят) грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 0, ПРОТИ– 5, УТРИМАЛОСЬ–0.
Рекомендовано виключити із запропонованого проекту 100 000,00 (сто
тисяч) грн. відповідно цього звернення.
7. Громадянина Каширця В.П. від 31.10.2016 року щодо виділення коштів
для придбання мікроавтобуса в сумі 100 000,00 (сто тисяч) грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 0, ПРОТИ– 5, УТРИМАЛОСЬ–0.
8. Громадянки Рудник О.Г. від 25.10.2016 року щодо виділення коштів на
перевидання книги «Іллінеччина» в сумі 30 000,00 (тридцять тисяч) грн.
Рекомендовано внести зміни до Комплексної програми розвитку
культури і духовного відродження Іллінецького району на 2016-2020
роки, в частині передбачення витрат на фінансування перевидання
книги, внести питання на розгляд сесії районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 0, ПРОТИ– 5, УТРИМАЛОСЬ–0.
9. Леухівського сільського голови Черниша О.Г. від 03.11.2016 року
№116 щодо виділення коштів на придбання матеріалів для огорожі
дитячого садка в сумі 30 000,00 (тридцять тисяч ) грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
10. Леухівського сільського голови Черниша О.Г. від 03.11.2016 року
№117 щодо виділення коштів на придбання метало пластикових вікон
для будинку культури сумі 30 000,00 (тридцять тисяч ) грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
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11. Головного лікаря Іллінецької ЦРЛ Насушного В.О. від 07.11.2016 року
№01-10-2105 щодо виділення коштів на капітальний ремонт покрівлі та
водопостачання в сумі 100 095(сто тисяч дев’яносто п’ять) грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
12. Іллінецького міського голови Ящука В.М. від 04.11.2016 року №01.91786 щодо виділення коштів для участі в співфінансуванні проекту
«Оновлення парку сміттєвозних машин, придбання сміттєвоза для
Іллінецької об’єднаної територіальної громади» у сумі 200 000,00
(двісті тисяч) грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
14. Головного лікаря Іллінецької ЦРЛ Насушного В.О. від 08.11.2016 року
№01-10-2111 щодо виділення коштів на придбання твердого і м’якого
інвентарю сумі 60,745(шістдесят тисяч сімсот сорок п’ять) грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
15. Головного лікаря ЦПМСД Атаманюка О.Є. від 08.11.2016 року щодо
виділення коштів для забезпечення сімейних лікарів комп’ютерними
комплексами в сумі 140 000,00 ( сто сорок тисяч) грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 0, ПРОТИ– 5, УТРИМАЛОСЬ–0.
16. Головного лікаря ЦПМСД Атаманюка О.Є. від 02.11.2016 року щодо
виділення коштів для придбання метало-пластикових вікон у ФАП
с. Пархомівка у сумі 14 278,00 (чотирнадцять тисяч двісті сімдесят вісім)
грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
17. Паріївського сільського голови Притули Г.М. від 07.11.2016 року
№ 418-02.7 щодо виділення коштів для проведення освітлення центральної
вулиці М. Грушевського в сумі 70 000,00 (сімдесят тисяч) грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
18. Начальника управління праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації Бурдельної Л.П. від 03.11.2016 року
№2536/07 щодо прогнозної потреби в коштах на грошову компенсацію
фізичним особам на 2016 рік в сумі 73 692,87 (сімдесят три тисячі шістсот
дев’яносто дві) грн. 87 копійок.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 0, ПРОТИ– 5, УТРИМАЛОСЬ–0.
Рекомендовано сприяти виділенню коштів сільським, селищному, міському
головам.
19. Начальника відділу освіти районної державної адміністрації
Чеботарьвої С.П. від 11.11.2016 року №1143 щодо виділення коштів на
реконструкцію фасаду Іллінецького НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та встановлення
модульної котельні на твердому паливі в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі
18 200,00 (вісімнадцять тисяч двісті) грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
20. Голови районної ради Загороднюка С.А. від 14.11.2016 року №530-01.06
щодо виділення коштів на повірки систем відводу продуктів згорання,
консалтингові послуги, послуги зі страхування, обслуговування та ремонт
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комп’ютерної техніки та оплату водопостачання в сумі 13 840,00
(тринадцять тисяч вісімсот сорок) гривень.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
21. Начальника управління праці та соціального захисту населення
Бурдельної Л.П. від 10.10.2016 року № 2288/04яч щодо виділення коштів
для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на приміських маршрутах у транспорті загального
користування в сумі 20 000,00 (двадцять тисяч ) грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 0, ПРОТИ– 5, УТРИМАЛОСЬ–0.
Рекомендовано виключити із запропонованого проекту 10 000,00 (десять
тисяч) грн. відповідно до звернення.
22. Начальника управління праці та соціального захисту населення
Бурдельної Л.П. від 10.10.2016 року № 2289/04 щодо виділення коштів для
виплати щомісячної матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою
недостатністю в сумі 12 353,00 (дванадцять тисяч триста п’ятдесят три)
гривні.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
23. Начальника відділу освіти районної державної адміністрації
Чеботарьвої С.П. від 03.11.2016 року №1111 щодо перерозподілу коштів в
межах кошторисних призначень:
- кошти, виділені з районного бюджету по спеціальному фонду КФК
070201 КЕКВ 3132 в сумі 200 000,00 (двісті тисяч) грн. на капітальний
ремонт даху навчального корпусу №2 Дашівської ЗОШ І-ІІІ ст. перенести
на співфінансування на КФК 015022 КЕКВ 3132;
- кошти, виділені з районного бюджету по спеціальному фонду КФК
180107 КЕКВ 3132 в сумі 100 000,00 (сто тисяч) грн. на капітальний ремонт
з енергозбереження утеплення даху Кантелинської ЗОШ І-ІІ ст. перенести
на співфінансування на КФК 150122 КЕКВ 3132 в сумі 90 000,00
(дев’яносто тисяч)гривень.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
24. Рішення та розпорядження обласної Ради, сільських, селищної, міської
рад про виділення та передачу коштів до районного бюджету:
- Рішення 19 сесії Китайгородської сільської ради «Про внесення змін до
сільського бюджету на 2016 рік» від 04.11.2016 року про передачу коштів
субвенції в сумі 86 605,00 (вісімдесят шість тисяч шістсот п’ять) грн.;
- Рішення 18 сесії Кантелинської сільської ради «Про внесення змін до
бюджету сільської ради» від 07.11.2016 року про передачу коштів субвенції
в сумі 48 734,00 (сорок вісім тисяч сімсот тридцять чотири) грн. ;
-Рішення 5 сесії Якубівської сільської ради «Про внесення змін до бюджету
Якубівської сільської ради на 2016 рік» №36 про передачу коштів субвенції
в сумі 5 600,00 (п’ять тисяч шістсот) грн.;
- Рішення 5 сесії 8 скликання «Про внесення змін до міського та сільських
бюджетів на 2016 рік» № 33 від 11.11.2016 року про передачу коштів
субвенції в сумі 139 445,00 (сто тридцять дев’ять тисяч чотириста сорок
п’ять) грн.;
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- Рішення 5 сесії 8 скликання «Про внесення змін до бюджету Жаданівської
сільської ради на 2016 рік» № 34 від 11.11.2016 року про передачу коштів
субвенції в сумі 2 045,00 (дві тисячі сорок п’ять ) гривень.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
25. Звернення, що надійшли до районної державної адміністрації та
районної ради по інших бюджетних питаннях:
- Начальника Іллінецького відділення Немирівської ОДПІ ГУ ДФС у
Вінницькій області Бондар Л.Л. від 02.11.2016 року №1522/3-01 про
внесення змін до Комплексної програми мобілізації зусиль органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової
служби району по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на
2012 - 2016 роки.
- Начальника Іллінецького сектору ГУ ДНС України у Вінницькій області
Лемещука В.М. від 03.11.2016 року №756 про внесення змін до «Програми
поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів
усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативнорятувальної служби у Іллінецькому районі на 2016-2020 роки.
Начальника відділу освіти районної державної адміністрації
Чеботарьової С.П. від 08.11.2016 року про внесення змін до Комплексної
програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки.
- Голови районної державної адміністрації Лисака А.Р. від 08.11.2016
року № 02.5-3186 про внесення змін до Районної програми забезпечення
виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією
повноважень, делегованих районною радою на 2016 рік.
- Завідувача сектору культури і туризму районної державної адміністрації
Письменної О.В. від 11.11.2016 року №544 про внесення змін до
Комплексної програми розвитку культури і духовного відродження
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
- Начальника управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації Бурдельної Л.П від 11.11.2016 року № 260/04 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
2016-2017 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
ВИСТУПИЛА: Криворот Н.Г. – заступник начальника-начальник
бюджетного відділу фінансового управління районної державної
адміністрації. Наголосила, що зміни, котрі не зазначені у проекті рішення,
вноситимуться начальником фінансового управління районної державної
адміністрації Тарасовою В.П. на пленарному засіданні 10 сесії районної
ради.
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СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Комплексної програми мобілізації
зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної
податкової служби району по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх
рівнів на 2012 - 2016 роки.
Інформувала: Бондар Л.Л. – начальник Іллінецького відділення
Немирівської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ознайомила присутніх із
змінами, які необхідно внести до програми.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до Комплексної програми
мобілізації зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
державної податкової служби району щодо забезпечення надходжень до
бюджетів усіх рівнів на 2012-2016 роки, виклавши п.6.2 у такій редакції:
«При перевиконанні прогнозних показників по податках та зборах до
місцевого бюджету Іллінецького району проводити фінансування з місцевого
бюджету Іллінецького району для капітального ремонту та реконструкції
адміністративних приміщень, для закупівлі сучасної комп’ютерної техніки та
обладнання, для створення матеріальної бази, яка дозволить систематично і
широко використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для планування і
виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і зборів, аудиту,
ефективної боротьби з ухиляннями від сплати податків, скорочення розмірів
тіньової економіки, обслуговування платників податків, придбання віконних
блоків,запровадження заходів з енергозбереження адміністративної будівлі».
СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до «Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому
районі на 2016-2020 роки».
Інформував: Лемещук В.М. – начальник Іллінецького сектору ГУ ДНС
України у Вінницькій області, ознайомив присутніх із змінами, які необхідно
внести до програми.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати внести зміни до Програми поліпшення
техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм
власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної
служби в Іллінецькому районі на 2016-2020 роки, а саме:
1.1 У пункті 11 «Орієнтовний обсяг фінансування на 2016 рік» розділу VI
«Напрями діяльності та заходи районної Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому
районі на 2016-2020 роки» показник «50 тис грн.» замінити на показник «0».
1.2 У пункті 23 «Орієнтовний обсяг фінансування на 2016 рік» розділу VI
«Напрями діяльності та заходи районної Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому
районі на 2016-2020 роки» показник «50 тис грн.» замінити на показник «0».
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1.3 У пункті 25 «Орієнтовний обсяг фінансування на 2016 рік» розділу VI
«Напрями діяльності та заходи районної Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому
районі на 2016-2020 роки» показник «60 тис грн.» замінити на показник «0».
1.4 У пункті 28 «Орієнтовний обсяг фінансування на 2016 рік» розділу VI
«Напрями діяльності та заходи районної Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому
районі на 2016-2020 роки» показник «60 тис грн.» замінити на показник «0».
1.5 У пункті 22 «Орієнтовний обсяг фінансування за рахунок районного
бюджету на 2016 рік» розділу VI «Напрями діяльності та заходи районної
Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та
об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативнорятувальної служби у Іллінецькому районі на 2016-2020 роки» показник «50
тис грн.» замінити на показник «270 тис. грн.».
СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки.
Інформувала: Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти районної
державної адміністрації, ознайомила присутніх зі змінами, які потрібно внести
до програми.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки, а саме:
1.1. Розділ VII «Напрями діяльності та заходи Програми», пункт 2.1.
«Підвищення якості шкільної освіти», підпункт 2.1.8. «Проведення заходів по
енергозбереженню» доповнити такими заходами:
№
з/п

Перелік заходів
програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансува
ння

2.1.8

Проведення заходів
по
енергозбереженню:

2016-2020

Місцеві органи
виконавчої
влади та органи
місцевого
самоврядування

Районний
бюджет

роки

Орієнтовані
обсяги
фінансуван
ня
всьог 2016
о
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Іллінецький НВК
«ЗОНІ І-ІІІ ступенівгімназія №2» реконструкція
фасаду

510

510

Дашівська ЗОНІ I- III
ступенів - капітальний
ремонт даху

250

250

Загальний обсяг
ресурсів

15170
Районний
бюджет

15170

Бюджет
міської,
селищної,
сільських
рад
Інші
джерела
фінансуван
ня

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до Районної програми забезпечення
виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2016 рік.
Інформував: Лисак А.Р. – голова районної державної адміністрації,
ознайомив зі змінами, які необхідно внести до програми.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до Районної програми
забезпечення виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією
повноважень, делегованих районною радою на 2016 рік, а саме:
1.1.У розділі ІХ «Напрями діяльності і заходи районної Програми
забезпечення виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією
повноважень, делегованих районною радою на 2016 рік, у пункті 2 суму
60000 замінити сумою 80000, суму 25000 замінити сумою 40000;
у пункті 5 суму 30000 замінити сумою 60000; пункт 6 суму 30000 замінити
сумою 40000; у пункті 7 суму 10000 замінити сумою15000;
у пункті 9 суму 30000 замінити сумою 40000; у пункті 10 суму 10000
замінити сумою 20000.
1.2. У розділі VІ «Ресурсне забезпечення Районної програми забезпечення
виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
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делегованих районною радою на 2016 рік», обсяг ресурсів районного бюджету
цифру 250000 замінити сумою 350000.
СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
культури і духовного відродження Іллінецького району на 2016-2020 роки.
Інформував: Мороз П.А.– голова постійної комісії, ознайомив присутніх із
зверненням Письменної О.В. щодо внесення змін до програми.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати внести зміни до Комплексної програми
розвитку культури і духовного відродження Іллінецького району на 2016-2020
роки», а саме:
- у пріоритеті 2 «Забезпечення фукціонування закладів культури, проведення
реконструкцій, ремонтно-реставраційних робіт. Модернізація і технічне
переоснащення» розділу 5 «Напрями діяльності і заходи Програми»:
- у підпункті 2.1.1 «Капітальний ремонт покрівлі, підвального приміщення та
ІІ поверху» пункту 2.1. «Іллінецький районний будинок культури» у графі 6
«районний бюджет» суму 1200,0 змінити на 1700,0; у графі 7 суму 300,0
змінити на 800,0; у рядку «Всього» у графі 6 суму 1450,0 змінити на 1950,0; у
графі 7 суму 350,0 змінити на 850,0;
- підпункт 2.1.3. пункту 2.1. «Іллінецький районний будинок культури»
викласти в новій редакції: «Придбання оргтехніки та обладнання для
озвучення і освітлення сцени»; у графі 6 суму 70,0 замінити на 75,0; графу
7 доповнити суму 5,0 тис. грн. Відповідно у рядку «Всього» у графі 6 суму
70,0 тис. грн. змінити на суму 75,0 тис. грн.; графу 7 доповнити сумою 5,0
тис. грн.;
- у підсумках «Всього» у графі 6 суму 3890,0 тис. грн. змінити на
суму 4395,0 тис. грн., у графі 7 суму 680,0 тис. грн. змінити на суму 1230,0
тис. грн., відповідно у підпункті «районний бюджет» у графі 6 суму 2890,0
тис. грн. змінити на суму 3395,0 тис. грн, у графі 7 суму 540,0 тис. грн.
змінити на суму1045,0 тис. грн.;
- підпункт 2.2.1 пункту 2.2. «Іллінецька централізована бібліотечна система»
викласти в новій редакції: «Капітальний ремонт системи опалення та
реконструкція даху Іллінецької районної бібліотеки; виготовлення проектнокошторисної документації»;
- у підпункті 2.2.3 «Придбання книг та підписка періодичних видань» у графі 6
суму 250,0 змінити на 255,0; у графі 7 суму 50,0 змінити на 55,0. Відповідно у
рядку «Всього» у графі 6 суму1000,0 змінити на 1005,0; у графі 7 суму 200,0
змінити на 205,0. У пункті «Всього» напрямку «Іллінецька централізована
бібліотечна система» у графі 6 суму 2397,0 змінити на 2402; у графі 7суму
598,0 на 603,0; відповідно у пункті «районний бюджет» у графі 6 суму 1147,0
змінити на 1152,0, у графі 7 суму 348,0 змінити на 353,0.;
- підпункт 2.4.1 пункту 2.4. «Іллінецька дитяча музична школа» викласти в
новій редакції: «Капітальний ремонт класних кімнат, котельні та роздягальні;
виготовлення проектно-кошторисної документації»;
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1.2. у підсумках Програми «Загальний обсяг ресурсів» у графі 6 суму 21556,5
змінити на 22066,5; у графі 7 суму 4260,4 змінити на 4770,4; у ряду «Районний
бюджет» у графі 6 суми 7301,5 змінити на суму 7811,5; у графі 7 суму 1484,4
змінити на 1994,4.
СЛУХАЛИ: 8. 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 2016-2017 роки.
Інформувала: Бурдельна Л.П. – начальник управління праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації, ознайомила зі змінами,
які необхідно внести до програми.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до Районної комплексної
цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх
сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2016-2017 роки, а саме:
1.1. Пункт 1. «Підвищення рівня соціального захисту учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та вшанування воїнів, які боролися
за цілісність і суверенітет України» розділу 5 «Напрями діяльності і заходи
Програми» доповнити підпунктом 1.12, а саме:
Здійснення

одноразової
виплати
за
навчання
учасників
антитерористичної операції та їх
дітей, передбаченої рішенням
сесії Вінницької обласної Ради
від 22.09.2016 року №184.

1.12 компенсаційної

20162017
роки

Управління праці
та соціального
захисту населення
райдержадміністра
ції

Обласний
бюджет

В
В
В межах
межах межах фінансу
фінансу фінансу вання,
вання, вання, виділено
виділен виділен го на ці
ого на ого на ці заходи
ці
заходи
заходи

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Програми енергозбереження для населення
та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Іллінецького
району на 2016-2020 роки.
Інформував: Слободянюк П.І. – головний спеціаліст сектору містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства районної державної
адміністрації, ознайомив із проектом програми.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ– 0, УТРИМАЛОСЬ–0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити Програму енергозбереження для
населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
Іллінецького району на 2016- 2020 роки.
2. Рекомендувати структурним підрозділам районної державної
адміністрації забезпечити реалізацію заходів Програми енергозбереження для
населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
Іллінецького району на 2016- 2020 роки.
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3. Фінансування Програми енергозбереження для населення та об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Іллінецького району на
2016- 2020 роки здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших
джерел, не заборонених законом.
Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

П. Мороз
С. Шевчук

