П Р О Т О К О Л № 35
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
Присутні:

від 04 квітня 2017 року

Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Колесник В.М., Попик І.В., Школьний І.С.
Відсутні члени комісії:. Змієвець Л.М, Сенчук М.С., Шевчук С.М.
Запрошені:
1. Бурдельна Л.П. – начальник управління праці та соціального захисту
населення;
2. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
3. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
4. Струсь О.М. – головний спеціаліст-юрист виконавчого апарату районної
ради;
5. Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 11 сесії
районної ради 7 скликання від 23.12.2016 року № 277 «Про районний бюджет
на 2017 рік».
2. Про звіт голови районної державної адміністрації Лисака А.Р. про
здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною
радою повноважень.
3. Про умови оплати праці заступника голови районної ради Нечипоренка В.І.
4. Про встановлення надбавки до посадового окладу директору комунального
закладу «Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької районної ради
Краснянській І.О.
5. 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.
6. Про алгоритм проведення електронного декларування доходів депутатів
районної ради.
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
11 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016 року № 277 «Про районний
бюджет на 2017 рік».
ВИСУПИВ: Мороз П.А. – голова комісії, висловив думку про те, що за умов,
коли вільний залишок використовується для щомісячного перекриття
розбалансування бюджету, а за ч. 2 ст.85 бюджетного кодексу України
забороняється планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих
бюджетів цим Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду
видатки на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, крім
випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої
ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання
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дохідної частини загального фонду місцевого бюджету неможливо далі
розглядати звернення реєстру та проект рішення про внесення змін до
бюджету, тому він ініціює скликати засідання комісії на 11.00 05.04.2017 року
за участі голови районної ради, голови районної державної адміністрації, голів
ОТГ, а також голів бюджетних комісій кожної об’єднаної територіальної
громади.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати перенести розгляд питання №1 порядку
денного на наступне розширене засідання комісії, за участі голови районної
ради, голови районної державної адміністрації, голів ОТГ, а також голів
бюджетних комісій кожної об’єднаної територіальної громади, скликавши
засідання на 11.00 05.04.2017 року.
СЛУХАЛИ: 2. Про звіт голови районної державної адміністрації Лисака А.Р.
про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй
районною радою повноважень.
Інформувала: Тарасова В.П.– голова постійної комісії. Зазначила, що голова
райдержадміністрації публічно звітуватиме 5 квітня, також його звіт буде
оприлюднено.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 3. Про умови оплати праці заступника голови районної ради
Нечипоренка В.І.
Інформував: Мороз П.А. – голова комісії. Ознайомив присутніх із
проектом рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Не вносити питання на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 4. Про встановлення надбавки до посадового окладу директору
комунального закладу «Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької
районної ради Краснянській І.О.
Інформував: Мороз П.А. – голова комісії. Ознайомив присутніх із
проектом рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:«ЗА»–0, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Не вносити питання на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 5. 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. Ознайомила присутніх із змінами, котрі необхідно внести
до Програми.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії районної ради, погодивши
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, а саме:
1.1. Пункт 12.1 Розділу 5 «Напрями діяльності і заходи Програми»
викласти у такій редакції: «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
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автомобільним
та
залізничним транспортом
окремих
категорій
громадян» (Порядок використання коштів у додатку 9)»;
1.2. У пункті 1 додатку 9 до Програми «Порядок використання коштів
районного бюджету та проведення розрахунків для здійснення
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
приміських
маршрутах
загального
користування»
після
слова
«автомобільному» додати слова «та залізничному».
1.3.У підпункті 7.8 Розділу 5 «Напрями діяльності і заходи програми»
слово «щомісячна» замінити словом «одноразова», суму «1300 (одна тисяча
триста)» замінити на суму «15000 (п’ятнадцять тисяч)».
1.4. До додатку 8 «Порядок призначення та виплати щомісячної допомоги
хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний
гемодіаліз» внести такі зміни:
1.4.1. У підпункті 1.2. слова «районного бюджету» замінити словами
«місцевих бюджетів»;
1.4.2. Підпункт 2.2. викласти в такій редакції: «Управління праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації здійснює виплату у сумі
15000 (п’ятнадцять тисяч) гривень на кожну особу одноразово».
СЛУХАЛИ: 6. Про алгоритм проведення електронного декларування доходів
депутатів районної ради.
Інформувала: Струсь О.М. – головний спеціаліст-юрист виконавчого апарату
районної ради. В доступній формі пояснила присутнім особливості та
алгоритм дій при заповненні електронної декларуванняї (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію головного спеціаліста-юриста Струсь О.М про
алгоритм проведення електронного декларування доходів депутатів районної
ради взяти до відома.
Голова постійної комісії

П. Мороз

