П Р О Т О К О Л № 37
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
Присутні:

від 20 червня 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. Бондар Л.Л. – заступник начальника Немирівської ОДПІ ГУ ДФС у
Вінницькій області – начальник Іллінецького відділення;
2. Загороднюк С.А. – голова районної ради;
3. Лисак А.Р. - голови районної державної адміністрації;
4. Любаревич В.В. – перший заступник голови районної державної
адміністрації;
5. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
6. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
7. Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від
23.12.2016 року №227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
2. Про затвердження Комплексної програми мобілізації зусиль органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, Іллінецького відділення
державної податкової інспекції, інших районних служб по забезпеченню
надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2017 – 2021 роки.
3. Про затвердження районної Комплексної програми захисту населення і
території Іллінецького району у разі загрози та виникнення надзвичайних
ситуацій на 2017-2021 роки.
4. Про розгляд інформації щодо виконання рішення 14 сесії районної ради 7
скликання від 07.04.2017 року №307 «Про звернення депутатів Іллінецької
районної ради до депутатів Іллінецької міської та Дашівської селищної
об’єднаних територіальних громад».
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».
Інформувала: Тарасова В. П. - начальник фінансового управління районної
державної адміністрації. Ознайомила членів комісії з проектом рішення щодо
внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016
року №227 «Про районний бюджет на 2017 рік»(проект рішення додається).
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. За рахунок субвенції, переданої з обласного бюджету, збільшити
доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень 41035000
на суму 9,762 тис. грн. та видатки управлінню праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації за КТПКВКМБ 1513035 КЕКВ 2730 на суму
9,762 тис. грн. на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на міжміських внутрішньо-обласних маршрутах
загального користування.
1.2. За рахунок субвенції, переданої Криштопівською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 39,000 тис. грн. та видатки за КТПКВКМБ 7618800 КЕКВ
2620 – 39,000 тис. грн., на фінансування дошкільного навчального закладу.
1.3. За рахунок субвенції, переданої Китайгородською сільською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 23,395 тис. грн. та видатки за КТПКВКМБ 7618800 КЕКВ
2620 – 23,395 тис. грн., на фінансування дошкільного навчального закладу –
14,004 тис. грн. та сільського будинку культури та клубу – 9,391 тис. грн.
1.4. За рахунок субвенції, переданої Іллінецькою міською радою,
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 50,000 тис. грн. та видатки Іллінецькій центральній районній
лікарні за КТПКВКМБ 0312010 КЕКВ 2282 – 50,000 тис. грн. для придбання
запасних частин на проведення поточного ремонту автомобіля Toyota Hiace з
номерним знаком 2790 ВІА.
1.5. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
410345000 на суму 400,000 тис. гривень та передбачити міжбюджетний
трансферт Дашівській селищній раді за КТПКВКМБ 7618440 КЕКВ 3220 на
суму 400,000 тис. грн. на «Технічне переоснащення системи теплопостачання
Білківської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Жовтнева, 1 с.Білки Іллінецького
району Вінницької області» на виконання Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки зі змінами.
1.6. 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 255,300 тис. грн., в
тому числі: КЕКВ 2111 – 200,000 тис. грн., КЕКВ 2120 – 50,000 тис. грн.,
КЕКВ 2273 - 4,000 тис. грн., КЕКВ 2240 – 0,400 тис. грн., КЕКВ 2272 - 0,900
тис. грн.
- комунальному закладу «Іллінецький районний будинок культури»
Іллінецької районної ради за КТПКВКМБ 2414090 КЕКВ 2272 – 0,300 тис. грн.
- сектору культури і туризму райдержадміністрації на суму 175,000 тис. грн., в
тому числі: за КТПКВКМБ 2414060 КЕКВ 2111 – 137,300 тис. грн., КЕКВ
2120 – 36,000 тис. грн., за КТПКВКМБ 2414200 КЕКВ 2240 – 1,700 тис. грн.
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- Іллінецькій центральній районній лікарні за КТПКВКМБ 0312010 КЕКВ
2282 - 230,000 тис. грн. (на оплату електроенергії - 30,000 тис. грн. та на
заробітну плату з нарахуванням - 200,000 тис. грн.).
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТПКВКМБ 0312180 КЕКВ 2282 - 68,100 тис.
грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів, розрахунки за послуги
зв’язку, Інтернет, протиепідемічні заходи, оплата за пільгові медикаменти).
- відділу освіти, молоді та спорту Іллінецької райдержадміністрації на
загальну суму 209,939 тис. грн. за КТПКВКМБ 1011210 на загальну суму
80,000 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 – 62,689 тис. грн., КЕКВ 2120 –
17,311 тис. грн., за КТПКВКМБ 1011020 на загальну суму 5,835 тис. грн., в
тому числі: КЕКВ 2210 – 0,493 тис. грн., КЕКВ 2250 – 3,533 тис. грн., КЕКВ
2800 – 1,809 тис. грн., за КТПКВКМБ 1011090 на загальну суму 95,437тис.
грн., в тому числі: КЕКВ 2111 – 73,500 тис. грн., КЕКВ 2120 – 21,300 тис. грн.,
КЕКВ 2273 – 0,637 тис. грн., за КТПКВКМБ 1011190 на загальну суму 22,367
тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 – 8,791 тис. грн., КЕКВ 2120 – 3,121 тис.
грн., КЕКВ 2120 – 6,330 тис. грн., КЕКВ 2240 – 4,125 тис. грн., за КТПКВКМБ
1011170 КЕКВ 2210 - 6,300 тис. грн.
- районній раді за КТПКВКМБ 0110170 на суму 73,467 тис. грн., в тому числі:
КЕКВ 2111 – 45,525 тис. грн., КЕКВ 2120 – 10,016 тис. грн., КЕКВ 2273 - 0,565
тис. грн., КЕКВ 2240 - 17,361 тис. грн..
- Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
за КТПКВКМБ 0313131 КЕКВ 2111 - 6,845 тис. грн.
- передбачити міжбюджетний трансферт Дашівській селищній раді за
КТПКВКМБ 7618800 КЕКВ 2620 – 289,150 тис. грн. (на загальноосвітні школи
для виплати заробітної плати з нарахуваннями, оплату енергоносіїв,
відрядження, сплату екологічного збору, оплату послуг, свідоцтва, атестати).
1.7. За рахунок залишку коштів загального фонду, що склався станом на
01.01.2017 року, збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду
районного бюджету:
- відділу освіти, молоді та спорту Іллінецької райдержадміністрації за
КТПКВКМБ 1017410 КЕКВ 3132 – 115,262 тис. грн., (проведення заміни
віконних блоків на енергозберігаючі в Слободищенській ЗОШ І-ІІІ ступенів 100,000 тис.грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт покриття даху - 9,231 тис.грн., капітальний ремонт
(внутрішні опоряджувальні роботи) Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. корпус№2
початкова школа - 6,031 тис.грн.) КЕКВ 3142 – 59,800 тис. грн. (на
виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фасаду
Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ст. с. Іллінецьке - 23,000 тис.грн., реконструкцію фасаду
з заміною віконних блоків Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ст. с. Іллінецьке - 17,000
тис.грн., технічне переоснащення опалювального пункту Городоцької ЗОШ ІІІІ ст. с.Городок - 19,800 тис. грн.) на виконання Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки зі змінами.
- передбачити міжбюджетний трансферт Дашівській селищній раді за
КТПКВКМБ 7618800 КЕКВ 3220 на суму 12,000 тис. грн для
співфінансування проекту «Технічне переоснащення системи теплопостачання
Білківської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Жовтнева, 1 с.Білки Іллінецького
району Вінницької області».
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1.8. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного року,
збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету
та передбачити міжбюджетний трансферт Дашівській селищній раді за
КТПКВКМБ 7618610 КЕКВ 3220 – 408,993 тис. грн. (на технічне
переоснащення котельні Копіївської ЗОШ І-ІІ ступенів с.Копіївка - 366,602
тис. грн. та капітальний ремонт з енергозбереження стосовно утеплення даху
Кантелинської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 42,391 тис. грн.) на виконання
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 20162020 роки зі змінами.
1.9. Видатки передбачені в абзаці 3 п.п. 1.3. рішення 14 сесії районної
ради №311 від 07.04.2017 року «Про внесення змін до рішення 11 сесії
районної ради 7 скликання від 23.12.2016 №227 «Про районний бюджет на
2017 рік» здійснити по бюджету розвитку спеціального фонду за рахунок
залишку коштів загального фонду, що склався станом на 01.01.2017 року.
2. Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму 596,055
тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів до
бюджету розвитку спеціального фонду.
3. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку районного
бюджету на суму 596,055 тис. грн., джерелом покриття якого визначити
надходження коштів із загального фонду.
4. Затвердити зміни до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від
23.12.2016 №227 «Про районний бюджет на 2017 рік», внесені
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 31.05.2017
№125 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» в міжсесійний
період.
ВИСТУПИЛА: Тарасова В. П. - начальник фінансового управління районної
державної адміністрації. З пропозицією додати в порядок денний постійної
комісії та винести на сесію районної ради, ще декілька змін до районного
бюджету які не ввійшли в проект рішення.
ВИСТУПИВ: Мороз П.А. - голова постійної комісії. Запропонував
голосувати по кожному питанню окремо.
1.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті
10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11 - 14
частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, та потребують поліпшення житлових умов за кодом надходжень
41036100 на суму 708,000 тис. грн. та видатки бюджету розвитку спеціального
фонду
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації за КТПКВКМБ 1516324 КЕКВ 3240 на суму 708,000 тис.
грн.;
ГОЛОСУВАЛИ:«ЗА»–4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ»–0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання в проект рішення «Про внесення змін до
районного бюджету на 2017 рік» та на розгляд сесії районної ради.
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2.
Та два листа з відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
щодо перерозподілу в межах кошторисних призначень; від 15.06.2017 року №
178, від 16.06.2017 року № 182.
ГОЛОСУВАЛИ:«ЗА»–4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ»–0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання в проект рішення «Про внесення змін до
районного бюджету на 2017 рік» та на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Комплексної програми мобілізації зусиль
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, Іллінецького
відділення державної податкової інспекції, інших районних служб по
забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2017 – 2021 роки.
Інформувала:. Бондар Л.Л. – заступник начальника Немирівської ОДПІ ГУ
ДФС у Вінницькій області – начальник Іллінецького відділення. Ознайомила
членів комісії з основними завданнями та заходами Програми (проект рішення
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії районної ради.
1. Затвердити Комплексну програму мобілізації зусиль органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, Іллінецького відділення
державної податкової інспекції, інших районних служб по забезпеченню
надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2017 – 2021 роки, далі Програма
(додається).
2. Рекомендувати керівництву Іллінецького відділення Немирівської
ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, структурним підрозділам районної
державної адміністрації, міській, селищній, сільським радам систематично
працювати над виконанням заходів Програми.
СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження районної Комплексної програми захисту
населення і території Іллінецького району у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки.
Інформував: Лисак А.Р. - голови районної державної адміністрації.
Ознайомив присутніх із заходами та завданнями даної Програми (проект
рішення додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії районної ради.
1. Затвердити районну Комплексну програму захисту населення і
території Іллінецького району у разі загрози та виникнення надзвичайних
ситуацій на 2017-2021 роки (далі - Програма) додається.
2. Фінансування Заходів з реалізації Комплексної програми здійснювати з
місцевих бюджетів району, а також за рахунок спонсорських, благодійних
надходжень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
3.Рекомендувати:
3.1. Відділу економічного розвитку (Купрій І.І.) та фінансовому
управлінню (Тарасова В.П.) районної державної адміністрації враховувати це
рішення при розробці проектів програми соціального та економічного
розвитку району і проектів районного бюджету на наступні роки.
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3.2.
Органам
місцевого самоврядування району розробити
відповідні місцеві Комплексні програми, конкретизувати їх з урахуванням
специфіки населених пунктів, тощо. Передбачити у програмах соціальноекономічного розвитку спеціальні розділи щодо здійснення заходів,
спрямованих на зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру;
3.3. Управлінням та відділам районної державної адміністрації,
міському, селищному та сільським головам забезпечити неухильне виконання
цієї Програми.
4. Координатором зусиль щодо реалізації положень Комплексної
програми визначити сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії
з правоохоронними органами райдержадміністрації.
СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд інформації щодо виконання рішення 14 сесії
районної ради 7 скликання від 07.04.2017 року №307 «Про звернення
депутатів Іллінецької районної ради до депутатів Іллінецької міської та
Дашівської селищної об’єднаних територіальних громад».
Інформував: Загороднюк С.А. – голова районної ради. Ознайомив присутніх
із ходом виконання рішення №307 від 07.04.2017 року 14 сесії районної ради 7
скликання (додається).
ВИСТУПИВ: Лисак А.Р. - голови районної державної адміністрації. Запевнив
членів комісії, що проводиться серйозна робота щодо передачі та
фінансування комунальних закладів розташованих на територіях об’єднаних
територіальних громад. В тому числі проводилася координаційна рада по
цьому питанню, де були попереджені об’єднані територіальні громади щодо
виконання рішень районної ради.
ВИСТУПИВ: Мороз П.А. - голова постійної комісії. Запропонував голові
районної державної адміністрації провести нараду за участю сільських голів,
головами об’єднаних територіальних громад, голів постійних комісій, членів
постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва, з метою врегулювання
питання передачі або співфінансування закладів соціальної сфери, що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
району.
ГОЛОСУВАЛИ:«ЗА»–4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії районної ради.
Рекомендувати голові районної державної адміністрації Лисаку А.Р.
провести нараду за участю сільськими голів, головами об’єднаних
територіальних громад, головами постійних комісій районної ради, членів
постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва щодо виконання рішення
14 сесії районної ради 7 скликання від 07.04.2017 року №307 «Про звернення
депутатів Іллінецької районної ради до депутатів Іллінецької міської та
Дашівської селищної об’єднаних територіальних громад».
Голова постійної комісії

П. Мороз

