П Р О Т О К О Л № 36
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
Присутні:

від 24 травня 2017 року

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. Любаревич В.В. – перший заступник голови районної державної
адміністрації;
2. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
3. Поїзд В.С. – заступник голови районної державної адміністрації;
4. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
5. Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
1.
2.

3.

4.

Порядок денний:
Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від
23.12.2016 року №227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
Про затвердження Районної програми забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2017 рік.
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.
Про розгляд звернення Бабинського сільського голови Павлова О.В. від
14.04.2017 року №172-02.5 щодо вирішення питання ремонту мосту на
ділянці дороги державного значення Іллінці – Київ.
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний.

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7
скликання від 23.12.2016 року №227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
ВИСУПИЛА: Тарасова В. П. - начальник фінансового управління районної
державної адміністрації. Ознайомила членів комісії з проектом рішення, щодо
в несення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016
року №227 «Про районний бюджет на 2017 рік»(проект рішення додається). Та
повідомила, що відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від
01.02.2017 року №13 «Про структуру райдержадміністрації» внести зміни у
додатки 3, 5, 6 рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016 року
№227 «Про районний бюджет на 2017 рік» до назви головного розпорядника
коштів по галузі «Освіта», а саме: «Відділ освіти райдержадміністрації»
замінити
на
«Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Іллінецької
райдержадміністрації».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести до рішення 11 сесії районної ради 7
скликання від 23.12.2016 року №227 «Про районний бюджет на 2017 рік» такі
зміни:
1.1. Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 01.02.2017
року №13 «Про структуру райдержадміністрації» внести зміни у додатки 3, 5,
6 рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016 року №227 «Про
районний бюджет на 2017 рік» до назви головного розпорядника коштів по
галузі «Освіта», а саме: «Відділ освіти райдержадміністрації» замінити на
«Відділ освіти, молоді та спорту Іллінецької райдержадміністрації»;
1.2. Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 01.02.2017
року №13 «Про структуру райдержадміністрації внести зміни по галузі
«Фізична культура і спорт», змінивши головного розпорядника коштів з
«Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації» на «Відділ
освіти, молоді та спорту Іллінецької райдержадміністрації», а також внести
зміни у додатки 3, 6 рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016
року №227 «Про районний бюджет на 2017 рік»;
1.3. За рахунок субвенції, переданої Росоховатською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 14,693 тис. грн. та видатки за КТПКВКМБ 7618800 КЕКВ
2620 – 14,693 тис. грн. на фінансування дошкільного навчального закладу;
1.4 За рахунок залишку коштів загального фонду, що склався станом на
01.01.2017 року, збільшити видатки загального фонду районного бюджету
районній раді, на виконання Районної програми забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень, делегованих
районною радою на 2017 рік, за КТПКВКМБ 0118370 КЕКВ 2620 на суму
235,000 тис. грн. та видатки бюджету розвитку спеціального фонду КЕКВ 3220
на суму 30,000 тис. гривень;
1.5. За рахунок залишку коштів загального фонду, що склався станом на
01.01.2017 року, збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду
районного бюджету та передбачити міжбюджетний трансферт за КТПКВКМБ
7618800 КЕКВ 3220 – 45,000 тис. грн. Городоцькій сільській раді на
співфінансування міжнародного проекту ЄС/ПРООН «Розвиток орієнтований
на громаду - ІІІ».
2. Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму 75,000
тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів до
бюджету розвитку спеціального фонду.
4. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку районного
бюджету на суму 75,000 тис. грн., джерелом покриття якого визначити
надходження коштів із загального фонду.
5. Затвердити зміни до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від
23.12.2016 №227 «Про районний бюджет на 2017 рік», внесені
розпорядженнями голови районної державної адміністрації в міжсесійний
період, а саме:
- від 12.04.2017 №87 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»;
- від 25.04.2017 №95 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»;
- від 16.05.2017 №117 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік».
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СЛУХАЛИ: 2. Про
затвердження Районної
програми
забезпечення
виконання Іллінецькою районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою на 2017 рік.
Інформувала: Тарасова В. П. - начальник фінансового управління районної
державної адміністрації. Ознайомила членів комісії з проектом рішення та
роз’яснила основні завдання даної Програми (проект рішення додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії районної ради.
Затвердити Районну програму забезпечення виконання Іллінецькою районною
державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою на
2017 рік (додається)
СЛУХАЛИ: 3. 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.
Інформував: Мороз П.А. – голова комісії. Ознайомив присутніх із
проектом рішення(проект рішення додається).
ВИСТУПИВ: Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради. Пояснив
суть змін до даної програми.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії районної ради.
1.
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 20162017 роки, а саме:
1.1.
У розділі 5 «Напрями діяльності і заходи Програми»:
у підпункті 8.1.5. у колонці 8 суму 10,0 змінити на 131,0; у колонці 6
суму 81,0 змінити на 202,0;
у підпункті 8.1. у колонці 8 суму 899,0 змінити на 220,0; у колонці 6
суму 259,0 змінити на 380,0.
1.2.
У підсумках «Загальний облік ресурсів» змінити суми з 3584,24 на
3705,24; з 1836,90 на 1957,90; з 2841,24 на 2962,24; з 1506,90 на 1627,90.
1.3.
У Додатку 1 таблицю «Ресурсне забезпечення 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» викласти у такій редакції:

Обсяг
коштів,
які 2016 рік
пропонується залучити
на виконання програми

2017 рік

Всього витрат на
виконання
програми

1
2
Обсяг ресурсів всього, в 1747,34
тому числі:
обласний бюджет

3
1957,90

4
3705,24

4

районний бюджет

1334,34

1627,90

2962,24

інші місцеві бюджети

413,0

330,0

743,0

У додатку 6 «Показники продукту 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»:
пункт 9 частини І «Показники продукту програми» викласти у такій
редакції: «Виплата одноразової матеріальної допомоги в розмірі 15000
(п’ятнадцять тисяч) гривень кожному хворому з хронічною нирковою
недостатністю, які проживають на території району та отримують програмний
гемодіаліз, кількість (може змінюватись впродовж дії Програми)»;
пункт 9 частини II «Показники ефективності програми» викласти у такій
редакції: «Виплата одноразової матеріальної допомоги в розмірі 15000
(п’ятнадцять тисяч) гривень кожному хворому з хронічною нирковою
недостатністю, які проживають на території району та отримують програмний
гемодіаліз, на одну особу».
СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд звернення Бабинського сільського голови
Павлова О.В. від 14.04.2017 року №172-02.5 щодо вирішення питання ремонту
мосту на ділянці дороги державного значення Іллінці – Київ.
Інформував: Мороз П.А. – голова комісії. Ознайомив присутніх із зверненням
голови сільської ради (додається).
ВИСТУПИВ: Любаревич В.В. – перший заступник голови районної
державної адміністрації. Повідомив, що дане звернення розглядалося головою
адміністрації та було дано доручення керівнику автодору розробити проектну
кошторисну документацію для проведення ремонту даної ділянки дороги.
ГОЛОСУВАЛИ:«ЗА»–4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Не вносити питання на розгляд сесії районної ради, а
звернення взяти до відома.
ВИСТУПИЛА: Тарасова В. П. - начальник фінансового управління районної
державної адміністрації. З пропозицією додати в порядок денний постійної
комісії та винести на сесію районної ради звернення, щодо до фінансування, за
рахунок залишку коштів загального фонду, що склався станом на 01.01.2017
року, збільшити видатки загального фонду районного бюджету:
комунальному
закладу
«Територіальний
центр
соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради за КТПКВКМБ 1513104 на суму
73,000 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 – 38,000 тис. грн., КЕКВ 2120 –
35,000 тис. гривень;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації за КТПКВКМБ 2414060
на суму 100,890 тис. грн., з них: КЕКВ 2111 – 80,190 тис. грн., КЕКВ 2120 –
20,700 тис. гривень.
ВИСТУПИВ: Школьний І.С. – член постійної комісії. Який категорично
проти щодо до фінансування комунальних закладів які вже рішенням районної
ради передані об’єднаним територіальним громадам. Тому наполегливо
просить виконавчий апарат районної ради звертатись до об’єднаних
територіальних громад щодо виділення субвенції для фінансування даних
закладів.
1.4.
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ВИСТУПИВ: Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради.
Повідомив, що неодноразово письмово зверталися до керівництва об’єднаних
територіальних громад, щодо передачі або фінансування комунальних закладів
спільної власності. Відповідь надійшла, що дане питання опрацьовується.
ГОЛОСУВАЛИ:«ЗА»–2, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛОСЬ» – 1.
ВИРІШИЛИ: Не вносити додаткові питання на розгляд сесії районної ради.
Голова постійної комісії

П. Мороз

