П Р О Т О К О Л № 34
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 01 березня 2017 року

Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Змієвець Л.М, Колесник В.М., Школьний І.С.
Відсутні члени комісії:. Попик І.В.,Сенчук М.С., Шевчук С.М.
Запрошені:
1. Загороднюк С.А.– голова районної ради;
2. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
3. Семенюк Я. Ю. – головний спеціаліст відділу освіти ОДА;
3. Тарасова В.П. - начальник фінансового управління райдержадміністрації.
Порядок денний:
1.
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження звіту про виконання
районного бюджету за 2016 рік».
2.
Про розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації
та районної ради з метою виділення коштів на 2017 рік.
3.
Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
4.
Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна
відповідальність влади та громад».
5.
Про внесення змін до районної програми «Перспективний розвиток
вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького району на
2016-2020 роки».
6.
Про участь проекту «Бібліотека без бар’єрів» Іллінецької районної ради
в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад.
7.
Про участь проекту «Заміна вікон та дверних блоків на енергозберігаючі
у гуртожитку Іллінецького державного аграрного коледжу в м. Іллінці Іллінецького
району Вінницької області» Іллінецької районної ради в обласному конкурсі
проектів розвитку територіальних громад.
8.
Про
встановлення надбавки до посадового окладу директору
комунального закладу «Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької районної
ради Сидоренку А.П.
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний.

СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету за 2016 рік».
Інформувала: Тарасова В. П., начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Ознайомила присутніх із проектом рішення, (додається) та з
показниками звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік по доходах у сумі
262 408 436,82 гривень (в тому числі: загальний фонд – 253 645 681,47 гривень,
спеціальний фонд – 8 762 755,35 гривень), по видатках у сумі 258 002 751,43
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гривень (в тому числі: загальний фонд – 237 819 792,12 гривень, спеціальний
фонд – 20 182 959,31 гривень). Та озвучила перехідний залишок, що перейшов на
2017 рік в розрізі по підрозділах.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 3, «Проти» –0, «Утрималось» – 1.
ВИРІШИЛИ: Не вносити питання на розгляд сесії.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд звернень, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради з метою виділення коштів на 2017 рік.
Інформувала: Тарасова В.П., начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Ознайомила присутніх із проектом рішення, реєстром
звернень (додається) та запропонувала перенести дане питання на розгляд
наступної комісії коли буде розподіл перехідного залишку.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 0, «Проти» –4, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Не вносити дане питання на сесію а відкласти до наступного
засідання бюджетної комісії, а на звернення фінансовому управлінні відписати, що
вони будуть винесені на розгляд наступної сесії.
СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії, ознайомив із проектом
рішення (додається).
ВИСТУПИВ: Загороднюк С.А.– голова районної ради. Ознайомив членів
комісії із змінами освітньої програми та роз’яснив їх доцільність.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 2, «Проти» –1, «Утрималось» – 1.
ВИРІШИЛИ: Не вносити питання на розгляд сесії.
СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до Комплексної
оборонноправоохоронної програми Іллінецького району на 2016–2020 роки «Безпечна
Іллінеччина – взаємна відповідальність влади та громад».
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив із проектом
рішення (додається).
ВИСТУПИЛА: Тарасова В.П. - начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Поянила, що зміни стосуються джерел фінансування.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» –0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести дане питання на сесію районної ради, а саме:
1. Внести зміни до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Іллінецького
району на 2016-2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна відповідальність влади
і громад», а саме:
1.1. у додатку 1 в графі «джерела фінансування» слова «районний бюджет» змінити
на «місцеві бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством».
СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до районної програми «Перспективний
розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2016-2020 роки».
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив із проектом
рішення (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» –0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести дане питання на сесію районної ради, а саме:
1. Внести зміни до районної програми «Перспективний розвиток вторинного рівня
надання медичної допомоги жителям Іллінецького району на 2016-2020 роки», а
саме:
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1.1. Підпункт 4.1, 4.2, 4.3 пункту 4 « Забезпечення лікарськими засобами та
виробами медичного призначення хворих на ендокринні захворювання », підпункт
7.3 пункту 7 «Здійснення заходів щодо розширення можливостей впровадження
нових методів діагностики у роботі лабораторної служби Іллінецької ЦРЛ»,
підпункт 10.1 пункту 10 «Покращення заходів вторинної профілактики вживання
психоактивних речовин», підпункту 12.1, 12.3, 12.4 пункту 12 «Покращення
медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення Іллінецької ЦРЛ.»
розділу І «Пріоритетні напрями діяльності та заходи програми «Перспективний
розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2016-2020 роки» викласти у новій редакції згідно з додатком 1
(додається).
1.2. Пункт «Загальна характеристика» та «Ресурсне забезпечення районної
Програми» викласти у новій редакції згідно з додатком 2 (додається).
СЛУХАЛИ: 6. Про участь проекту «Бібліотека без бар’єрів» Іллінецької
районної ради в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив із проектом
рішення (додається).
ВИСТУПИВ: Загороднюк С.А.– голова районної ради. Роз’яснив, що для
участі в обласному конкурсі районна рада погоджує учасників та є гарантом в
конкурсі.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» –0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести дане питання на сесію районної ради, а саме:
1. Погодити участь Іллінецької районної ради у чотирнадцятому обласному
конкурсі проектів розвитку територіальних громад щодо реалізації проекту
«Бібліотека без бар’єрів».
2. Доручити голові районної ради Загороднюку С.А. укласти угоди про співпрацю з
організаціями-партнерами, що братимуть участь у реалізації проекту.
СЛУХАЛИ: 7. Про участь проекту «Заміна вікон та дверних блоків на
енергозберігаючі у гуртожитку Іллінецького державного аграрного коледжу в м.
Іллінці Іллінецького району Вінницької області» Іллінецької районної ради в
обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив із проектом
рішення (додається).
ВИСТУПИВ: Загороднюк С.А.– голова районної ради. Роз’яснив, що для
участі в обласному конкурсі районна рада погоджує учасників та є гарантом в
конкурсі.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, «Проти» –0, «Утрималось» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести дане питання на сесію районної ради, а саме:
1. Погодити участь Іллінецької районної ради у чотирнадцятому обласному
конкурсі проектів розвитку територіальних громад щодо реалізації проекту
«Заміна вікон та дверних блоків на енергозберігаючі у гуртожитку Іллінецького
державного аграрного коледжу в м. Іллінці Іллінецького району Вінницької
області».
2. Доручити голові районної ради Загороднюку С.А. укласти угоди про співпрацю з
організаціями-партнерами, що братимуть участь у реалізації проекту.
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СЛУХАЛИ: 8. Про
встановлення надбавки до посадового окладу
директору комунального закладу «Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької
районної ради Сидоренку А.П.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив із проектом
рішення (додається).
ВИСТУПИЛА: Тарасова В.П. - начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Повідомила, що встановлення надбавки при не
дофінансувані захищених статей є порушенням бюджетного кодексу, тому
звернення директора комунального закладу Сидоренка А. П. є недоцільне.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 1, «Проти» –0, «Утрималось» – 3.
ВИРІШИЛИ: Не вносити питання на розгляд сесії.

Голова постійної комісії

П. Мороз

