П Р О Т О К О Л № 33
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 5 січня 2017 року

Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Колесник В.М., Шевчук С.М., Школьний І.С.
Відсутні члени комісії: Змієвець Л.М., Попик І.В.,Сенчук М.С.
Запрошені:
1. Загороднюк С.А.– голова районної ради;
2.
Лисак А.Р.– голова райдержадміністрації;
3.
Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної
ради;
4.
Тарасова В.П., начальник фінансового управління райдержадміністрації.
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 11 сесії
районної ради 7 скликання від 23.12.2016 року №227 «Про районний бюджет на
2017 рік».
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
11 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016 року №227 «Про районний
бюджет на 2017 рік».
Інформувала: Тарасова В.П., начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Ознайомила присутніх із проектом рішення, (додається),
зазначивши, що всі бюджети повинні бути прийняті до 9 січня. Пояснила, що
вносяться зміни до прийнятого районного бюджету, в зв’язку з тим, що на
Дашівську об’єднану територіальну громаду окремою стрічкою в Державному
Бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти, а при затвердженні вони були в
районному бюджеті. Проте, оскільки там ще не створено відділу освіти, то
Дашівська громада може передати міжбюджетні трансферти до районного
бюджету відповідно до укладених угод. Але, зі слів Дашівського голови
Тітаренка С.В., на даний час він не може зробити кошторис, адже начальник
відділу освіти райдержадміністрації Чеботарьова С.П. не надала розрахунки в
розрізі шкіл, що належать до Дашівської територіальної громади. Дана ситуація є
проблемною, її необхідно терміново вирішити, адже через затягування працівники
освіти та медицини Дашівської громади залишаться без авансу на заробітну плату
та доведеться вдатися до відключення енергоносіїв в освіті, ЦПМСД та частково в
ЦРЛ.
ВИСТУПИВ: Лисак А.Р.– голова районної державної адміністрації, запевнив, що
проблема обов’язково вирішиться найближчим часом.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» –0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести до рішення 11 сесії районної ради 7скликання
від 23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет на 2016 рік» такі зміни:
1.1. Зменшити доходи загального фонду районного бюджету на суму 5 129,300
тис. гривень, в тому числі:
- по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на
суму 4108,900 тис. гривень;
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- по коду 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» на
суму 1004,200 тис. гривень;
- по коду 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного декларування» на суму16,200 тис. грн..
Зменшити видатки загального фонду районного бюджету за КПКВКМБ
7618800 КЕКВ 2620 на суму 5 129,300 тис. гривень, в тому числі: по субвенції на
утримання дошкільних навчальних закладів - 4 343,435 тис. гривень та
утримання селищного, сільських будинків культури та клубів – 785,865 тис.
гривень (згідно додатків №№5,6).
1.2. Зменшити доходи районного бюджету за кодом надходжень 41020100
«Базова дотація» на суму 3 305,100 тис. грн. та зменшити видатки:
- резервного фонду за КПКВКМБ 7618010 КЕКВ 9000 на суму 800,000 тис.
гривень;
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального обслуговування»
Іллінецької районної ради Вінницької області за КПКВКМБ 1513104 КЕКВ 2111 –
819,655 тис. гривень, КЕКВ 2120 – 180,345 тис. гривень;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації за КПКВКМБ 2414060
КЕКВ 2111 – 724,000 тис. гривень, КЕКВ 2120 – 170,000 тис. гривень, КЕКВ 2240 –
6,000 тис. гривень;
- відділу освіти райдержадміністрації за КПКВКМБ 1011090 КЕКВ 2111 –
246,000 тис. гривень, КЕКВ 2120 – 54,000 тис. гривень, за КПКВКМБ 1011210
КЕКВ 2111 – 250,086 тис. гривень, КЕКВ 2120 – 55,014 тис. гривень.
1.3. Зменшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41034200 «Медична субвенції державного бюджету місцевим
бюджетам» на суму 6 502,300 тис. гривень та видатки:
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради Вінницької області за КПКВКМБ 0312180 КЕКВ 2282 2 262,800 тис. гривень;
- Іллінецькій центральній районній лікарні за КПКВКМБ 0312010 КЕКВ 2282
- 4 239,500 тис. гривень.
1.4. Зменшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41033900 «Освітня субвенція державного бюджету місцевим
бюджетам» на суму 12 894,400 тис. гривень та видатки відділу освіти
райдержадміністрації за КПКВКМБ 1011020 КЕКВ 2111 – 10569,180 тис. гривень,
КЕКВ 2120 – 2325,220 тис. гривень.
1.5. Зменшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41020200 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров’я» на суму 4 265,700 тис. гривень та видатки:
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КПКВКМБ 0312180 КЕКВ 2282 – 187,200 тис. грн.
- Іллінецькій центральній районній лікарні за КПКВКМБ 0312010 КЕКВ 2282
– 400,000 тис. гривень;
- відділу освіти райдержадміністрації за КПКВКМБ 1011020 на суму 3 678,500
тис. гривень, в тому числі: КЕКВ 2111 – 2247,243 тис. гривень, КЕКВ 2120 –
493,984 тис. гривень, КЕКВ 2210 – 77,389 тис. гривень, КЕКВ 2230 – 21,098 тис.
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гривень, КЕКВ 2240 – 98,762 тис. гривень, КЕКВ 2250 – 7,419 тис. гривень,
КЕКВ 2272 – 3,608 тис. гривень, КЕКВ 2273 - 655,950 тис. гривень, КЕКВ 2275 –
73,047 тис. гривень.
1.6. Зменшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 130,542 тис. гривень за рахунок субвенцій,
переданих сільськими радами, що увійшли до Дашівської селищної об’єднаної
територіальної громади (згідно додатка №3) та зменшити видатки районного
бюджету:
- на утримання комунального підприємства «Районний трудовий архів»
Іллінецького району Вінницької області за КПКВКМБ 0318600 КЕКВ 2610 19,890
тис. гривень;
- управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на
забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітейінвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги, фізичними особами за КПКВКМБ 1513181 – 23,600 тис. гривень, в тому
числі: КЕКВ 2730 - 23,480 тис. гривень, КЕКВ 2240 – 0,120 тис. гривень;
- відділу освіти райдержадміністрації на фінансування загальноосвітньої
школи І-ІІ ст. с. Купчинці (заробітна плата з нарахуваннями кухарам, оплата
енергоносіїв та харчування учнів) за КПКВКМБ 1011020 – 56,700 тис. гривень, в
тому числі: КЕКВ 2111 – 14,400 тис. гривень, КЕКВ 2120 – 3,200 тис. гривень,
КЕКВ 2230 – 30,800 тис. гривень, КЕКВ 2273 – 8,300 тис. гривень;
районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на утримання
фахівця із соціальної роботи за КПКВКМБ 0313131 – 30,352 тис. гривень, в тому
числі: КЕКВ 2111 – 20,800 тис. гривень, КЕКВ 2120 – 9,152 тис. гривень, КЕКВ
2210 – 0,400 тис. гривень.
Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

П. Мороз
С. Шевчук

