ПРОТОКОЛ № 32
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 20 грудня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Змієвець Л.М., Школьний І.С., Попик І.В.
Відсутні члени комісії: Колесник В.М., Сенчук М.С. Шевчук С.М.
Запрошені:
1. Атаманюк О.Є. - головний лікар ЦПМСД;
2. Безпалько Л.М. - завідувач КП «Районний трудовий архів»;
3. Бурдельна Л.П. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації;
4. Загороднюк С.А.- голова районної ради;
5. Зайчук Ю.К. - завідувач сектору у справах сімї, молоді та спорту
райдержадміністрації;
6. Купрій І.І., начальник відділу економічного розвитку райдержадміністрації;
7. Лисак А.Р.- голова райдержадміністрації;
8. Письменна О.В. - завідувач сектору культури і туризму районної державної
адміністрації;
9. Семенюк С.А. - керуючий справами виконавчого апрату районної ради;
10. Соловішук С.В. - провідний спеціаліст Іллінецького ОРВК;
11. Тарасова
В.П.,
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації;
12. Тищик О.Є. - начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату районної державної адміністрації.
13. Шмигора Є.П. - начальник відділу надання адміністративних послуг
районної державної адміністрації;
14. Ящук В.М. - голова Іллінецької об’єднаної територіальної громади.
Порядок денний:
1.
Про розгляд проекту рішення «Про районний бюджет на 2017 рік».
2.
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 3 сесії
районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на
2016 рік».
3.
Про розгляд проекту розпорядження голови районної державної
адміністрації Лисака А.Р. «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік».
4.
Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району за 2016 рік та затвердження Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району на 2017 рік.
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5.
Про затвердження Районної програми сприяння функціонування Центру
надання адміністративних послуг Іллінецької районної державної адміністрації
на 2016-2017 роки.
6.
Про затвердження 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 колективів, окремих працівників різних галузей у 2017
році.
7.
Про затвердження Програми висвітлення діяльності органів місцевого
самоврядування та органів державної влади виконавчої гілки влади
Іллінецького району на 2017- 2020 роки.
8.
Про затвердження Програми «Розвиток первинної медико-санітарної
допомоги і Іллінецькому районі на 2017-2020 роки».
9.
Про внесення змін до Соціальної програми розвитку фізичної культури і
спорту в Іллінецькому районі на 2013-2017 роки.
10. Про внесення змін до Програми забезпечення збереження архівних
фондів КП «Районний трудовий архів» Іллінецького району Вінницької області
на 2016-2020 роки.
11. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури та
духовного відродження Іллінецького району на 2016-2020 роки.
12. 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.
13. Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Іллінецького району на 200116—2020 роки «Безпечна Іллінечина — взаємна
відповідальність влади та громад.
14. Про встановлення надбавки директору комунального закладу
«Іллінецький районний будинок культури» на 2017 рік.
15. Про розгляд звернення директора Вінницького регіонального управління
Держмолодьжитла Мельника Р.М. від 25.11.2016 року №1291 щодо
фінансування у 2017 році Обласної програми забезпечення молоді житлом на
2013-2017 роки.
16. Про розгляд звернення завідувача КП «Районний трудовий архів»
Безпалько Л.М. від 16.12.2016 року №56/01-14 та голови ліквідаційної комісії
Іллінецького
районного
управління
юстиції
Вінницької
області
Конопелька В.В. від 16.12.2016 року №410 щодо надання дозволу на
безкоштовне прийняття документів з особового складу та довідкового апарату
даних Іллінецького районного управління юстиції Вінницької області до КП
«Районний трудовий архів».
17. Про затвердження плану роботи районної ради 7 скликання на 2017
рік.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту рішення «Про районний бюджет на 2017
рік».
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Інформувала:
Тарасова
В.П.,
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації. Ознайомила присутніх із проектом рішення, а саме :
1.
Визначити на 2017 рік:
доходи районного бюджету у сумі 240 021,733 тис. грн., у тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 238 146,253 тис. грн., доходи
спеціального фонду районного бюджету 1 875,480 тис. грн. згідно з додатком
№1 до цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі 240 021,733 тис. грн., у тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 238 146,253 тис. грн., видатки
спеціального фонду районного бюджету 1 875,480 тис. гривень.
2.
Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду 238 146,253
тис. грн. та спеціальному фонду 1 875,480 тис. грн. згідно з додатком №3 до
цього рішення.
3.
Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного
бюджету у сумі 150,000 тис. гривень згідно з додатком №2 до цього рішення.
4.
Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4
до цього рішення:
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду
за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу - 63 552,700 тис.
гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та
рідких нечистот — 67 367,800 тис. гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу — 13 632,500 тис. гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»,
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 2 039,500 тис. гривень;
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
30 770,800 тис. гривень;
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медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 24
038,900 тис. гривень, в тому числі субвенція передана з міської об’єднаної
територіальної громади — 9 107,800 тис. гривень;
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я — 12 346,500 тис. гривень;
базова дотація — 6 063,600 тис. гривень;
субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та
інвалідів війни — 5,526 тис. гривень;
субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 14,630 тис.
гривень;
субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на
бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне
обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та II груп - 12,100 тис.
гривень;
субвенція з місцевих бюджетів на утримання комунального підприємства
«Районний трудовий архів» Іллінецького району Вінницької області - 137,110
тис. гривень;
субвенція з місцевих бюджетів на забезпечення соціальними послугами
громадян похилого віку, інвалідів, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами —
106,170 тис. гривень;
субвенція з місцевих бюджетів на фінансування загальноосвітніх шкіл
(заробітна плата з нарахуваннями кухарам, оплата енергоносіїв та харчування
учнів) - 124,200 тис. гривень;
субвенція з місцевих бюджетів на утримання фахівців із соціальної
роботи районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді - 331,217 тис.
гривень;
субвенція з районного бюджету на фінансування дошкільних навчальних
закладів – 8 422,587 тис. гривень;
субвенція з районного бюджету на фінансування сільських, селищного
будинків культури та клубів — 1 804,555 тис. гривень;
субвенція з районного бюджету на фінансування Дашівської місцевої
пожежної частини – 100,000 тис. гривень;
5.
Затвердити резервний фонд районного бюджету на 2017 рік V
СУМІ 1 863,390 тис. гривень.
6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
районного бюджету на 2017 рік:
-

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
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-

забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
трансферти населенню;
трансферти місцевим бюджетам.

7.Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 1 577,296 тис. грн. згідно з додатком
№6 цього рішення.
8.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України:
позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими
коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного
періоду.
9.Розпорядникам коштів районного бюджету:
- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної
плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які
споживаються бюджетними установами на заходи з енергозбереження в обсязі
не менше 1% загального обсягу фінансування відповідної галузі;
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках
для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних
асигнувань;
- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних
закладів та чисельності працівників бюджетних установ.
10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету до закінчення
першого кварталу 2017 року внести пропозиції щодо приведення мережі та
штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на
фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому
неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання
керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення
фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші
види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду
заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
на усіх стадіях вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4
статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої
потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних
закладів;
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- в бюджетних закладах яких допущена незабезпечена потреба із
заробітної плати, усі кошти спрямовується насамперед на обов’язкові виплати
із
заробітної плати;
- видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників
бюджетних закладів здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими
складовими заробітної плати в річному вимірі;
- провести інвентаризацію діючих місцевих програм та детальний аналіз
передбачених у них завдань та заходів з метою упорядкування (та/або
припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими,
неефективними, недоцільними та неактуальними на сьогодні, а також тих, на
реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з
районного бюджету;
- на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній раді щодо
внесення змін до місцевих програм, а також припинення їх дії.
11.Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97
Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені
статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені
статтею 69і Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
районного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження,
визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.
14. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі
коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, а
саме: передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється шляхом
підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих
програм, які в обов’язковому порядку узгоджуються з розпорядниками коштів
та фінансовим управлінням районної державної адміністрації.
15. Рекомендувати районній раді, Іллінецькій міській об’єднаній
територіальній громаді, Дашівській селищній об’єднаній територіальній
громаді та сільських радам при затвердженні відповідних бюджетів
забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті
видатків. Привести показники по мережі, мережі та контингентах у
відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на
їх утримання.
16. Затвердити Формулу розрахунку субвенції з районного бюджету
сільським та селищному бюджетам на здійснення поточних видатків на
утримання дошкільних навчальних закладів на 2017 рік, згідно з додатком №7
та Формулу розрахунку субвенції з районного бюджету сільським та
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селищному бюджетам на здійснення поточних видатків на утримання будинків
культури та клубів на 2017 рік, згідно з додатком №8.
17. Відповідно до пункту 14 «Порядку призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558, виплата
компенсації і покриття витрат на її поставку проводяться за рахунок коштів
місцевих бюджетів.
Враховуючи вищезазначене, встановити, що покриття витрат здійснюється за
рахунок передачі міжбюджетних трансфертів до районного бюджету з
бюджетів Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади, Дашівської
селищної об’єднаної територіальної громади та сільських, відповідно до
розрахунків поданих управлінням праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації, згідно укладених угод між місцевими радами.
18. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України,
надати право районній державній адміністрації без погодження постійної
комісією районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку району та підприємництва, з наступним затвердженням рішенням сесії
районної ради, здійснювати у міжсесійний період:
- зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з
державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до
районного бюджету;
- перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджету за головними
розпорядниками коштів.
19. Установити, що в 2017 році орендна плата бюджетних установ за
оренду майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад
Іллінецького району, спрямовується:
- 50 відсотків - до загального фонду районного бюджету;
- 50 відсотків - до спеціального фонду районного бюджету
(балансоутримувачу).
20. На виконання пункту 9 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу
України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду
районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх
об’єднаннями, які належать до районної комунальної власності, частини
чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності
в 2017 році згідно з додатком №7 до цього рішення.
21. На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу
України щодо запровадження програмно-цільового методу з січня 2017 року,
районний бюджет на 2017 рік приймається з врахування норм програмноцільового методу бюджетування.
22. Відповідно до звернень сільських та селищної рад продовжити в
2017 році фінансування дошкільних навчальних закладів та клубних закладів з
бюджетів сіл, селища за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного
бюджету бюджетам місцевого самоврядування.
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23. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації
від 16 грудня 2016 року №286 “Про схвалення проекту рішення сесії районної
ради “Про районний бюджет на 2017 рік”, від 16 грудня 2016 року № 287 „Про
прогноз районного бюджету на 2018-2019 роки”.
24. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного
кодексу України постійній комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва (Мороз П.А.)
здійснити оприлюднення цього рішення на сайті районної ради та в газеті
«Трудова слава».
25. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
ВИСУПИВ: Лисак А.Р., голова райдержадміністрації. Просив підтримати
бюджет, зазначивши, що він наразі є технічним і буде доопрацьовуватись.
ВИСУПИВ: Змієвець Л. М. вніс пропозицію заслухати керівників установ
щодо складання бюджетних запитів.
ВИСТУПИВ: голова районної ради, Загороднюк С.А., зауважив, що
фінансування районної ради, в порівнянні з попереднім роком, зменшується.
Пояснив принцип, за яким він подавав бюджетний запит.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: Внести на розгляд сесії районної ради запропонований
районною державною адміністрацією проект бюджету на 2017 рік.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд проекту розпорядження голови районної державної
адміністрації Лисака А.Р. «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік».
Інформувала:
Тарасова
В.П.,
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації. Ознайомила присутніх із розпорядженням голови
районної державної адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1.
Рекомендувати
районній
державній
адміністрації
видати
розпорядження про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік, а саме:
збільшити доходи загального фонду районного бюджету по іншій субвенції за
кодом надходжень 41035000 на суму 13,595 тис. грн. та видатки управлінню
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації КТКВК 170102
КЕКВ 2730 на суму 13,595 тис. грн. на компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян на міських внутрішньообласних маршрутів
загального користування;
- за рахунок субвенції, переданої Леухівською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 0,029 тис. грн. та видатки управлінню праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації за КТКВК 091205 КЕКВ 2730 на суму
0,027 тис. грн., КЕКВ 2240 - 0,002 тис. грн. на фінансування компенсаційних
виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого
віку на виконання Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших верств
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населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 20162017 роки (зі змінами);
- зменшити видатки резервного фонду КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на суму
123,628 тис. грн. та збільшуються видатки:
- відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 070805 КЕКВ 2240 29,059 тис. грн. на поточний ремонт автомобіля, КТКВ 070801 КЕКВ 2240 26,528 тис. гривень на доставку підручників;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації на суму 3,041 тис. гривень в тому числі: за КТКВК
091205 КЕКВ 2730 на суму 1,332 тис. грн. на фінансування компенсаційних
виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого
віку (Паріївська сільська рада - 1,332 тис. грн.), за КТКВК 090412 КЕКВ 2730
- 1,709 тис. грн. для надання соціальної грошової допомоги членам сімей
загиблих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий
проїзд на виконання Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших верств
населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 20162017 роки (зі змінами);
- передбачити субвенцію за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 на суму 65,000
тис. грн., в тому числі: Тягунській сільській раді на оплату за спожитий
природній газ дошкільним навчальним закладам - 25,000 тис. грн. та
Криштопівській сільській раді для придбання матеріалів на ремонтні роботи
приміщення сільського клубу с.Вербівка - 40,000 тис. гривень;
здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- відділу освіти райдержадміністрації зменшуються видатки бюджету
розвитку спеціального фонду за КТКВК 070201 КЕКВ 3132 на суму 116,000
тис. грн. та збільшуються видатки загального фонду за КТКВК 070201 КЕКВ
2210 на суму 16,000 тис. грн., КЕКВ 2240 - 100,000 тис. гривень, зменшуються
видатки за КТКВК 150122 КЕКВ 3132 на суму 82,175 тис. грн. та збільшуються
за КТКВК 150122 КЕКВ 3142 на суму 26,270 тис. грн., КТКВК 180107 КЕКВ
3142 на суму 55,905 тис. грн., зменшуються видатки за КТКВК 070401 КЕКВ
2210 на суму 1,103 тис. грн та збільшуються за КЕКВ 2273 на суму 1,103 тис.
гривень;
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради за КТКВК 091204 зменшуються
видатки за КЕКВ 2111 на суму 0,350 тис. грн., збільшуються КЕКВ 2120 0,350 тис. гривень.
Збільшити профіцит спеціального фонду районного бюджету на суму
116,0 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів до
загального фонду.
Збільшити дефіцит загального фонду районного бюджету на суму
116,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
спеціального фонду.
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2. У зв’язку із відсутністю коштів, погодитись із відмовою та повернутись
до розгляду, коли розглядатиметься питання розподілу коштів вільного
залишку, заявникам відповідно до реєстру звернень:
2.1. Реєстр за 2016 рік:
головного лікаря ЦПМСД Атаманюка О.Є. від 25.11.2016 року №01-091734 щодо виділення коштів для забезпечення дитини-інваліда препаратом
«Елпраза» в сумі 15 149 955,60 (п’ятнадцять мільйонів сто сорок дев’ять тисяч
дев’ятсот п’ятдесят п’ять) гривень 60 коп.;
-. депутата районної ради Бойка О.І. від 24.11.2016 року щодо виділення коштів
для огорожі Слободищенської ЗОШ (100 м ) в сумі 35 000,00(тридцять п’ять
тисяч) гривень;
- депутата районної ради Бойка О.І. від 24.11.2016 року щодо виділення коштів
для заміни 30 вікон та 2 дверних блоки Слободищенської ЗОШ в сумі 85 000,00
(вісімдесят п’ять тисяч) гривень;
- в.о. старости сіл Жадани та Сорока Кучковської Р.Г. від 21.12.2016 року №302
щодо виділення коштів для заміни дитячих матраців, постільної білизни та
ковдр в сумі 55 080,00 ( п’ятдесят п’ять тисяч вісімдесят) гривень;
- Городоцького сільського голови Ткачука В.М. від 07.12.2016 року №389 щодо
виділення коштів на заробітну плату з нарахуваннями для ДНЗ та культури в
сумі 7 464,00 (сім тисяч чотириста шістдесят чотири) гривні;
- громадян смт Дашів та співробітників Дашівської міської лікарні від
12.12.2016 року щодо виділення коштів на встановлення вікон в
терапевтичному відділенні в сумі 36 000,00 (тридцять шість тисяч) гривень.
2.2. Реєстр за 2017 рік:
- першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П. від 29.11.2016
року №01.01-53/7781 щодо виділення коштів на впровадження та реалізацію
Регіональної програми «Власний дім» в сумі 150 000,00 ( сто п’ятдесят тисяч)
гривень;
- громадянки Грітчиної Д. Р. від 08.12.2016 року щодо виділення коштів на
придбання житла;
редактора районної газети «Трудова слава» Таранюк Н.Ф. від 02.12.2015
року №41 щодо виділення коштів на видання в сумі 352 000,00 ( триста
п’ятдесят дві тисячі) гривень;
- першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П. від 12.12.2016
року №01.01-50/8100 щодо виділення коштів для спів фінансування придбання
джерела іонізуючого випромінювання;
- начальника головного управління статистики у Вінницькій області Ігнатова
С.Н. від 13.12.2016 року №13-22/6949 щодо виділення коштів для статистичних
спостережень;
- керуючого Іллінецького відділення Приват Банку Павловського В.І. від
28.11.2016 року №117 щодо виділення коштів дна підтримку бізнесу через
компенсацію відсотків за бізнес позиками;
- першого заступника начальника дирекції Шевченківської дирекції
залізничних перевезень від 21.11.2016 року щодо виділення коштів на покриття
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витрат для перевезення пільгових категорій в сумі 5 600,00 (п’ять тисяч
шістсот) гривень;
- голови Іллінецької організації інвалідів війни та ЗСУ П. Плахотника від
07.12.2016 року №12 щодо виділення коштів на потреби організації в сумі 6
000,00 (шість тисяч) гривень;
- батьків дітей хворих на цукровий діабет від 23.11.2016 року щодо виділення
коштів для придбання ліків;
- голови Вінницької обласної державної адміністрації В. Коровія від 17.11.2016
року №01.01-65/7181 щодо виділення коштів на погашення заборгованості за
медичне обладнання в сумі 769 373,00 (сімсот шістдесят дев’ять тисяч триста
сімдесят три) гривні;
- голови спілки ветеранів Афганістану В. Білозора від 10.11.2016 року №20
щодо виділення коштів на одноразову матеріальну допомогу учасникам
бойових дій в сумі 27 000,00 (двадцять сім тисяч) гривень;
- начальника відділу статистики у Іллінецькому районі Ярославського В.Г. від
01.11.2016 року №01-19/282 щодо виділення коштів для додаткових
статистичних досліджень в сумі 3 000,00 (три тисячі) гривень;
- директора Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної
адміністрації І.Івасюка від 24.10.2016 року щодо виділення коштів для
забезпечення шкільних учасників проекту «Оо Сатр»;
- голови Іллінецької організації ради ветеранів П.Муренка від 21.10.2016 року
щодо виділення коштів на організацію в сумі 63 150,00 (шістдесят три тисячі
сто п’ятдесят) гривень;
- розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації В.
Коровія від 30.09.2016 року №711 щодо виділення коштів на створення та
утримання підрозділів місцевої пожежної охорони;
голови Державної архівної служби Баранова Т.І. від 06.09.2016 року
№01.1/1/2615 щодо виділення коштів на потреби;
- президента Федерації баскетболу України М. Бродського від 19.08.2016 року
№513/19 щодо виділення коштів на розвиток та популяризацію баскетболу;
- голови Ради Громадянської спілки «Координаційна Рада ветеранських
громадських об’єднань України», голови оргкомітету Палія В.М. від 20.07.2016
року №77777/97/02 щодо виділення коштів на пільги та компенсації;
- заступника Міністра з питань європейської інтеграції Зеркаля О.В. від
13.07.2016 року №311/13-800-1277 щодо виділення коштів на відзначення Дня
Європи в Україні;
директора Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної
адміністрації І.Івасюка від 02.12.2016 року №01.01-63/7915 щодо виділення
коштів на фінансування організації ветеранів України;
- Дашівського селищного голови Тітаренка С.В. від 08.12.2016 року №469/05.17
щодо виділення коштів на Дашівську місцеву пожежну частину №7 в сумі 300
000,00 (триста тисяч) гривень;
- начальника управління праці та соціального захисту населення районної
державної адміністрації Бурдельної Л.П. від 23.11.2016 року №1864/07 щодо
виділення коштів на щодо виділення коштів на виплату грошової компенсації
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фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам в сумі 255 036,00
(двісті п’ятдесят п’ять тисяч тридцять шість) гривень.
СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення З
сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний
бюджет на 2016 рік».
Інформувала:
Тарасова
В.П.,
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації. Пвідомила, що в потрібно затвердити розпорядження,
котрі розглядались у міжсесійний період.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати 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 в
міжсесійний період, а саме:
від 25.11.2016 №271 «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік»;
від 08.12.2016 №279 «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік»;
від 14.12.2016 №282 «Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік»;
від 20.12.2016 №289 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік».
СЛУХАЛИ: 4. «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району за 2016 рік та затвердження Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району на 2017 рік».
Інформувала: Купрій 1-І., начальник відділу економічного розвитку
райдержадміністрації. Повідомила, що робота районної державної адміністрації
у звітному періоді була направлена на виконання програмних завдань,
спрямованих на закріплення економічної стабільності, забезпечення
наповненості бюджетів та вирішення соціальних проблем.
За 10 місяців 2016 року до бюджету району надійшло власних і закріплених
доходів 68,3 млн. грн., що становить 117,6 % до уточненого плану,
затвердженого місцевими радами. За рахунок бюджетної децентралізації
доходи загального і спеціального фондів бюджету району за 10 місяців 2016
року по відношенню до минулорічного періоду зросли на
26,5 млн.грн, або на 63,4 %. Збільшення відбулося, зокрема, по податку на
доходи фізичних осіб: на 16,277 млн. грн, єдиному податку: на 5,258 млн. грн,
платі за землю: на 2,525 млн. грн.
Дохідну частину бюджету району у звітному періоді за показниками,
затвердженими місцевими радами, виконали всі сільські ради.
За 10 місяців 2016 року до Зведеного бюджету мобілізовано 133,4 млн.грн.,
(128,7%), зокрема: до Державного - 55,6 млн.грн., (130,3%), до Місцевого - 77,8
млн.грн, (127,6%) - до планового завдання.
Забезпечено
позитивну
динаміку
розвитку
сільськогосподарського
виробництва.
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Між орендарями та власниками земельних ділянок укладено 13208
договорів оренди землі, загальною площею 36,4 тис. га. Нараховано 50,2 млн.
грн. орендної плати, що становить 4,5 % від грошової вартості землі. Плата за 1
га сільськогосподарських угідь в поточному році становить 1383 грн., що
більше проти минулого року на 443 грн.
Станом на 1 листопада 2016 року зернові культури зібрано на площі
18842 гектари, або 90% до прогнозу. Намолочено 111806 тонн зерна при
середній урожайності 59,3 ц/га, що на 11,1 ц/га більше проти минулого року.
Виконано посів під урожай 2017 року озимих зернових на 108,2% до прогнозу
та на 97,6 % - посів озимого ріпаку.
В сільськогосподарських підприємствах району утримується 4424 голови
великої рогатої худоби, в тому числі 1813 голів корів. Чисельність поголів’я
свиней становить 4389 голів.
З початку року господарствами району вироблено 9194,6 тонн молока,
надій молока на корову становить 4679 кілограм., що більше до звітного
періоду минулого року на 117 кілограм.
В структурі посівів у 2016 році зернові культури займали 45,3 %, технічні
– 34,3% і 20,5 % - кормові та овочево-баштанні культури.
За рахунок власних коштів у чьотирьох господарствах району
продовжуються реконструкції молочнотоварних ферм. За звітний період
освоєно понад 1 млн. грн. інвестицій.
За 10 місяців 2016 року реалізовано промислової продукції на 1577,3
млн.грн., з темпом зростання обсягів промислового виробництва 131,5 %.
ТОВ «Іллінецький цукровий завод» цьогоріч перший в Україні розпочав
виробничий сезон. Станом на 1 листопада перероблено 150,4 тис.тонн буряка,
(проти 128,3 тис.тонн буряка за весь минулорічний період) та вироблено 21,2
тис.тонн цукру, проти 18,9 тис.тонн цукру у минулорічному сезоні.
ТОВ «Люстдорф» з початку року перероблено більше 116,6 тис.тонн
молока.
На 60% (до 2,66 млн. грн.) зросло виробництво продукції переробки
деревини Дії «Іллінецьке лісове господарство».
За січень-вересень поточного року підприємствами району освоєно 121,5
млн. грн. капітальних інвестицій.
Середньомісячна заробітна плата за 9 місяців 2016 року зросла на 28,3% і
становить 4046 грн. Також забезпечено тенденцію росту зарплати на 30% у
сільському господарстві, яка становить 3418 грн.
Кількість зайнятих у сфері бізнесу району становить 4,55 тисяч громадян,
це майже 68% населення району зайнятого економічною діяльністю. На кінець
року в районі нараховується 196 малих і середніх підприємств, 1290 осіб
займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю.
Частка надходжень до місцевого бюджету від малого та середнього
бізнесу за 9 місяців 2016 року становить майже 50%.
Удосконалюється робота Центру надання адміністративних послуг при
райдержадміністрації. За 11 місяців 2016 року Центром надано 7535 послуг, з
яких до районного бюджету надійшло 196,4 тисячі гривень.
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Установи, організації району зареєстровані в системі електронних
закупівель РГ020ГГ0. Станом на 01.12.2016 року проведено 32 електронних
торги, економія коштів завдяки електронним закупівлям становить 174,967
тис.грн.
Одним із основних пріоритетів соціального захисту району є підтримка
учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих і громадян, які перемістилися з
тимчасово окупованої території України.
Станом на 22.11.2016 в управлінні праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації на обліку перебуває 291 учасник бойових дій та інвалідів
війни (учасники АТО).
Відповідно до «Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району на 2016-17 роки» пораненим та хворим
учасникам АТО, а також сім'ям учасників АТО, надано допомогу у сумі 71,0
тис. грн.
14
членів сімей загиблих учасників АТО отримали соціальну грошову
допомогу для компенсації за пільговий проїзд на суму 18 тис. грн. 4 учасників
бойових дій (АТО) забезпечено санаторно - курорним лікуванням.
Станом на 01.11.2016 відділом Держгеокадастру в Іллінецькому районі
було надано викопіювання земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності 290 учасникам АТО загальною площею 410,6
га. По 56 земельних ділянках (площею 65 га) затверджені проекти землеустрою.
47 учасників АТО зареєстрували право власності на земельні ділянки.
За рахунок районного бюджету за 10 місяців 2016 року надано
матеріальної допомоги 311 жителям району на загальну суму 176,3 тис.грн.
Станом на 01.11.2016 року користуються житловою субсидією 7119
сімей, нараховано житлових субсидій на суму 31,6 млн.грн., середній розмір
субсидії становить 2739 грн.
Продовжується залучення інвестицій на впровадження енергозберігаючих
заходів у закладах соціальної сфери району.
Громади та бюджетні установи району приймають участь в конкурсах
розвитку територіальних громад. За рахунок мобілізації міжнародних грантів,
коштів місцевого бюджету та внесків жителів громад у поточному році
проведено капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу №1
«Журавлик» смт.Дашів загальною вартістю 418,8 тис.грн., освітлено вулиці
с. Росоховата, на що витрачено 302,5 тис.грн., завершується утеплення
приміщення Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. вартістю 272 тис. грн.
В поточному році Іллінецьким районом отримано субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку окремих територій згідно постанови КМУ від
24.06.2016 №395 у сумі 3461 тис.грн. Зокрема, за рахунок субвенції вдалося
впровадити енергозберігаючі заходи на наступних об’єктах:
- завершено реконструкцію неврологічного відділення ЦРЛ;
- утеплено дах в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №1;
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утеплено фасад приміщення дошкільного навчального закладу №1
«Журавлик та інші.
Проведено поточні ремонти доріг комунальної власності, на що
витрачено близько 2682 тис.грн. Відремонтовано дороги у населених пунктах:
Китайгород, Паріївка, Дашів, Іллінці (вул.Залізнодорожна). Проведено
капітальний ремонт тротуару по вул.Соборна в м.Іллінці, вартість робіт
становить 598,718 тис. грн.
Завершується будівництво водогону в с.Райки Паріївської сільської ради,
протяжністю 3,2 км. Загальна вартість робіт по водогону становить біля 1000
тис. грн.
Поряд з цим у районі вдалося не повністю забезпечити покращення
окремих показників економічного і соціального розвитку: знизилися обсяги
залучених капітальних та прямих іноземних інвестицій, не повністю сплачені
борги за спожиті енергоносії.
Незважаючи на окремі невирішені проблеми, в районі є реальний
потенціал для збереження стабільного економічного розвитку, що і
відображено в програмі економічного і соціального розвитку району на 2017
рік.
Програма
розроблена
відділом
економічного
розвитку
райдержадміністрації
спільно
зі
структурними
підрозділами
райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та відомств
України, виконавчими комітетами сільських, селищної, міської рад відповідно
до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України» та до Плану заходів на 20162017 роки з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2020 року.
Програма, крім аналізу господарської діяльності у 2015 році, відображає
основні показники економічного і соціального розвитку Іллінецького району на
2017 рік та цільові програми, які передбачається фінансувати у 2017 році у
відповідності з Бюджетним кодексом.
У реальному секторі економіки протягом 2017 року передбачається
збільшити темпи промислового виробництва на 5%, в основному за рахунок
стабільності виробництва та розширення виробничих потужностей ТОВ
«Люстдорф», ТОВ «Іллінецький цукровий завод», машинобудівної галузі,
виробництва будівельних матеріалів та деревини.
Темп росту середньомісячної зарплати одного штатного працівника по
району у 2017 році очікується 18%, зокрема за рахунок збільшення мінімальних
стандартів.
Зростання по виробництву валової продукції сільського господарства по
району на 2017 рік передбачається в межах 4%, зокрема на 5% - у рослинництві
та 1,9% - у тваринництві.
Обсяг капітальних інвестицій на 2015 рік прогнозується в сумі
157,5 млн. грн.
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У 2017 році передбачається економне споживання енергоносіїв та
покращення розрахунків населення за спожитий газ та електроенергію, зокрема
за рахунок призначених житлових субсидій.
З метою досягнення економії бюджетних коштів та енергоносії у 2017
році заплановано подальше впровадження заходів по енергозбереженню. В
галузі освіти: переведення газових котелень на альтернативні види палива в
Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст.№3, заміна вікон у Купчинецькій та Городоцькій ЗОШ
І-ІІІ ст., утеплення ДНЗ № 1 «Сонечко» в м.Іллінці та в с.Жадани. В галузі
охорони здоров’я: гідрохімічне очищення систем опалення терапевтичного,
хірургічного та неврологічного відділень ЦРЛ; утеплення приміщень ФАПів та
амбулаторій. В галузі культури: капітальні ремонти системи опалення та
підвального приміщення районної бібліотеки та приміщення районного
будинку культури.
Також заплановані капітальні ремонти доріг та тротуарів та
впорядкування послуг по вивезенню сміття.
З метою реалізації державної економічної та соціальної політики,
відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», враховуючи
рекомендації постійних комісій районної ради та керуючись п.16 ч.І ст. 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1.
Внести питання на розгляд сесії.
2.
Інформацію начальника відділу економічного розвитку районної
державної адміністрації Купрій І.І. про виконання Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району за 2016 рік взяти до відома.
3.
Рекомендувати сесії районної ради затвердити «Програму економічного і
соціального розвитку Іллінецького району на 2017 рік».
СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження Районної програми сприяння
функціонування Центру надання адміністративних послуг Іллінецької районної
державної адміністрації на 2016-2017 роки.
Інформував: Шмигора Є.П. — начальник відділу надання адміністративних
послуг районної державної адміністрації. Ознайомив присутніх із основними
завданнями Програми.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
2.
Рекомендувати сесії районної ради затвердити Програму сприяння
функціонування Центру надання адміністративних послуг Іллінецької районної
державної адміністрації на 2016-2017 роки.
СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження 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 колективів, окремих працівників різних
галузей у 2017 році.
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Інформувала: Письменна О.В. - завідувач сектору культури і туризму районної
державної адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести питання на розгляд сесії.
2. Рекомендувати сесії районної ради затвердити Програму 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 колективів, окремих
працівників різних галузей у 2017 році.
СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження Програми висвітлення діяльності органів
місцевого самоврядування та органів державної влади виконавчої гілки влади
Іллінецького району на 2017- 2020 роки.
Інформувала: Тищик О.Є. — начальник відділу інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести питання на розгляд сесії.
2. Рекомендувати сесії районної ради затвердити Програму висвітлення
діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади
виконавчої гілки влади Іллінецького району на 2017— 2020 роки.
СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження Програми «Розвиток первинної медикосанітарної допомоги і Іллінецькому районі на 2017-2020 роки».
Інформував: Атаманюк О.Є. - головний лікар КЗ «ЦПМСД».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести питання на розгляд сесії.
2. Рекомендувати сесії районної ради затвердити Програму «Розвиток
первинної медико-санітарної допомоги і Іллінецькому районі на 2017-2020
роки».
СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до Соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту в Іллінецькому районі на 2013-2017 роки.
Інформував: Зайчук Ю.К. - завідувач сектору у справах сімї, молоді та спорту
райдержадміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести питання на розгляд сесії.
2. Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до Соціальної
програми розвитку фізичної культури і спорту в Іллінецькому районі на 20132017 роки (додаються).
СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до Програми забезпечення збереження
архівних фондів КП «Районний трудовий архів» Іллінецького району
Вінницької області на 2016-2020 роки.
Інформувала: Безпалько Л.М. - завідувач КП «Районний трудовий архів».
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СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
культури та духовного відродження Іллінецького району на 2016-2020 роки.
Інформувала: Письменна О.В. — завідувач сектору культури і туризму
районної державної адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести питання на розгляд сесії.
2. Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до Комплексної
програми розвитку культури і духовного відродження Іллінецького району на
2016-2020 роки» (додаються).
СЛУХАЛИ: 12. 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 райдержадміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести питання на розгляд сесії.
2. Рекомендувати сесії районної ради 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 (додаються).
СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної
програми Іллінецького району на 200116—2020 роки «Безпечна Іллінечина —
взаємна відповідальність влади та громад.
Інформувала: Соловіщук С.В. - провідний спеціаліст Іллінецького ОРВК.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести питання на розгляд сесії.
2. Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до Комплексної
оборонно-правоохоронної програми Іллінецького району на 200116-2020 роки
«Безпечна Іллінечина - взаємна відповідальність влади та громад» (додаються).
СЛУХАЛИ: 14. Про встановлення надбавки директору комунального закладу
«Іллінецький районний будинок культури» на 2017 рік.
Інформував: Мороз П.А., голова комісії.
ВИСТУПИЛА: Тарасова В.П., начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Повідомила, що на 2017 рік велика незабезпеченість
коштами, тому не доцільно встановлювати надбавки.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 1, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 3.
ВИРІШИЛИ: Не вносити питання на розгляд сесії.
СЛУХАЛИ: 15. Про розгляд звернення директора Вінницького регіонального
управління Держмолодьжитла Мельника Р.М. від 25.11.2016 року №1291
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щодо фінансування у 2017 році Обласної програми забезпечення молоді
житлом на 2013-2017 роки.
Інформував: Мороз П.А., голова комісії. Зачитав звернення.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати не погоджувати виділення коштів та не вносити
питання на розгляд сесії.
СЛУХАЛИ: 16. Про розгляд звернення завідувача КП «Районний трудовий
архів» Безпалько Л.М. від 16.12.2016 року №56/01-14 та голови ліквідаційної
комісії Іллінецького районного управління юстиції Вінницької області
Конопелька В.В. від 16.12.2016 року №410 щодо надання дозволу на
безкоштовне прийняття документів з особового складу та довідкового апарату
даних Іллінецького районного управління юстиції Вінницької області до КП
«Районний трудовий архів».
Інформувала: Безпалько Л.М. — завідувач КП «Районний трудовий архів».
Повідомила, що у зв’язку із ліквідацією управлінню юстиції необхідно
прийняти документи.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити надання дозволу на безкоштовне
прийняття документів з особового складу та довідкового апарату даних
Іллінецького районного управління юстиції Вінницької області до КП
«Районний трудовий архів».
СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження плану роботи районної ради 7 скликання на
2017 рік.
Інформував: Семенюк С.А. - керуючий справами виконавчого апарату
районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести питання на розгляд сесії.
2. Рекомендувати затвердити план роботи Іллінецької районної ради 7
скликання на 2017 рік (додається).
Голова постійної комісії

П. Мороз

