П Р О Т О К О Л № 28
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
17 листопада 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Попик І.В., Шевчук С.М., Школьний І.С.
Відсутні: Змієвець Л.М., Колесник В.М., Сенчук М.С.
Запрошені: 1. Загороднюк С.А.– голова районної ради;
2. Лисак А.Р. – голова районної державної адміністрації;
3. Насушний В.О. – головний лікар Іллінецької ЦРЛ;
4. Письменна О.В. – завідувач сектору культури і туризму районної
державної адміністрації.
5. Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної
державної адміністрації;
6. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради;
7. Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації.

Порядок денний:
1. Про розгляд додаткових звернень, що надійшли до голови районної
державної адміністрації та не були розглянуті на попередньому засіданні
постійної комісії.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд додаткових звернень, що надійшли до голови
районної державної адміністрації та не були розглянуті на попередньому
засіданні постійної комісії.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив із
зверненнями.
1

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести до районного бюджету, затвердженого
рішенням №18 3 сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року „Про
районний бюджет на 2016 рік”, такі зміни:
- Іллінецькій центральній районній лікарні за КТКВК 080101 КЕКВ 3132
– 250,181 тис. грн. на капітальний ремонт покрівлі та водостоків будівлі
хірургічного та поліклінічного відділень;
- передбачити субвенцію за КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 3220
Леухівській сільській раді на реконструкцію вуличного освітлення – 70,000 тис.
грн., Дашівській селищній раді – 300,000 тис. грн. на придбання трактора;
- відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 180107 КЕКВ 3132 46,047 тис. грн. (на заміну вікон в спортзалі Хрінівської ЗОШ).
- За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41034500 на суму 1 931,000 тис. грн. та видатки бюджету розвитку
спеціального фонду відділу освіти райдержадміністрації на виконання
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 20162020 роки (зі змінами), за КТКВК 150122 КЕКВ 3132 – 742,000 тис. грн., КЕКВ
3142 – 1 189,000 тис. грн. для фінансування проектів :
- реконструкцію фасаду (утеплення стін та заміна віконних блоків на
енергозберігаючі) Іллінецького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівгімназія №2 в м.Іллінці, Іллінецького району, Вінницької області –
333,000 тис. гривень;
- встановлення модульної котельні на твердому паливі в Іллінецькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Іллінецьке Іллінецького району, Вінницької області –
856,000 тис. гривень;
- капітальний ремонт даху навчального корпусу №2 Дашівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів
смт.Дашів
Іллінецького
району,
Вінницької
області
–
157,000 тис. гривень;
- капітальний ремонт з енергозбереження стосовно утеплення даху
Кантелинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Іллінецького району, Вінницької області –
585,000 тис. гривень.
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-За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу збільшити доходи
загального фонду районного бюджету за кодом надходжень 41031000 на суму
1 874,401 тис. грн. та видатки управлінню праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації за КТКВК 090406 КЕКВ 2730 – 1 849,281 тис.
грн., КЕКВ 2240 – 25,120 тис. гривень;
- За рахунок субвенцій, переданих відповідно рішень Дашівської
селищної ради від 11.11.2016 «Про внесення змін до рішення сесії селищної
ради від 21.12.2015 «Про селищний бюджет на 2016 рік», сільських рад:
Іллінецької від 09.11.2016 «Про внесення змін до рішення 5 сесії 7 скликання
від 21.12.2015 року «Про затвердження бюджету сільської ради на 2016 рік»,
Кальницької від 11.11.2016 «Про внесення змін до сільського бюджету на
2016 рік», Бабинської від 11.11.2016 №109 «Про внесення змін до сільського
бюджету на 2016 рік», Китайгородської від 04.11.2016 «Про внесення змін до
сільського бюджету на 2016 рік» збільшити доходи та видатки районного
бюджету.
- зменшити видатки резервного фонду за КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 123,369 тис. гривень;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК 090306 КЕКВ 2730 –
25,900 тис. грн., за КТКВК 091300 КЕКВ 2240 – 1,400 тис. грн. та збільшити за
КТКВК 090304 КЕКВ 2730 – 11,000 тис. грн., за КТКВК 090401 КЕКВ 2730 –
12,000 тис. грн., за КТКВК 090413 КЕКВ 2730 – 2,900 тис. грн., за КТКВК
091300 КЕКВ 2730 – 1,400 тис. гривень.

Голова постійної комісії

П. Мороз

Секретар постійної комісії

С. Шевчук
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