П Р О Т О К О Л № 39
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 18 липня 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.
Присутні:
1. Загороднюк С.А. – голова районної ради;
2. Лисак А.Р. - голова районної державної адміністрації;
3. Любаревич В.В. – перший заступник голови районної державної
адміністрації;
4. Кравчук А.М. – головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації;
5. Масленчук М.М. – заступник головного лікаря ЦРЛ;
6. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
7. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
8. Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
1.
2.
3.

4.

5.

Порядок денний:
Про розгляд звернень розпорядників бюджетних коштів, що надійшли до
районної державної адміністрації.
Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016 – 2020 роки.
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».
Про
розгляд
відповіді
Дашівського
селищного
голови
Тітаренка С.В. від 10.07.2017 року №05.17/354 щодо додаткового
виділення коштів на 2017 рік на обслуговування бібліотек Дашівської ОТГ.
Про розгляд звернення підполковника військового комісаріату
Іллінецького об’єднаного районного військового комісаріату Козенка М.К.
від 06.07.2017 року №1270 щодо виділення коштів, передбачених
Комплексною обороно-правоохоронною програмою Іллінецького району
на 2016 – 2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна відповідальність
влади і громади».
Слухали: Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії, ознайомив присутніх
з порядком денним.
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний.

СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд звернень розпорядників бюджетних коштів, що
надійшли до районної державної адміністрації.
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Інформував: Мороз П.А. – голова постійної
комісії.
Ознайомив
присутніх із реєстрами звернень (додаються) та запропонував голосувати
окремо по кожному зверненню.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про виділення коштів на
покриття незабезпеченості працівникам позашкільної освіти на липень.
ВИРІШИЛИ: Виділити 196 014 тис. грн. а саме: на заробітну плату 195 424
тис. грн., 590 грн. на електроенергію.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Сектору культури і туризму Іллінецької районної державної
адміністрації – про виділення коштів на оплату послуг і предмети,
матеріали та інвентар.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання в зв’язку з відсутністю коштів в
районному бюджеті внести на розгляд наступного засідання.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про виділення коштів на
покриття незабезпеченості працівникам централізованої бухгалтерії на липень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 51 200 тис. грн. на
заробітну плату.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про виділення коштів на
покриття незабезпеченості працівникам Іллінецького міжшкільного
навчально-виробничого комбінату на липень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти 89 900 тис. грн. на заробітну
плату.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спору – про виділення коштів на
покриття незабезпеченості методичним працівникам на липень.
ВИРІШИЛИ: Виділити 1 000 тис. грн., для нарахування на заробітну плату.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Іллінецького об’єднаного районного військового комісаріату –
про виділення коштів на виконання Комплексної обороно – правоохоронної
програми.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання внести на розгляд наступного засідання
постійної комісії, в зв’язку з відсутністю коштів в районному бюджеті.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Іллінецької центральної районної лікарні – про виділення коштів
для недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості за
червень.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання внести на розгляд наступного засідання
постійної комісії.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Іллінецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді – про виділення коштів на виплату заробітної плати та нарахувань.
ВИРІШИЛИ: Виділити 7 400 тис. грн. на заробітну плату із нарахуваннями.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
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Звернення: Сектора культури і туризму
Іллінецької
районної
державної адміністрації – про виділення коштів для оснащення засобами
охоронної та пожежної сигналізації КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей».
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання внести на розгляд наступного засідання
постійної комісії.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про виділення коштів на
покриття незабезпеченості працівникам господарської групи за липень.
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 33 230 тис. грн. на заробітну плату.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Звукорежисера КЗ «Іллінецький РБК» Романова Г.М. – про
виділення коштів для придбання технічних засобів для якісного
ВИРІШИЛИ: Дане питання зняти з порядку денного так як відсутній
кошторис.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про виділення коштів на
ремонт автомобіля.
ВИРІШИЛИ: Відкласти дане питання на наступні засідання.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про виділення коштів на
проведення поточних ремонтів в загальноосвітніх школах району
ВИРІШИЛИ: Відкласти дане питання на наступні засідання, в зв’язку з
нестачею коштів в районному бюджеті.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про виділення коштів на
придбання фарби на ремонти у загальноосвітніх школах району та придбання
бойлера, щеня, відсіву, цементу.
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 30 000 тис. грн. для придбання фарби.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КП «Іллінецька районна організація радіомовлення» - про
виділення коштів на виплату заробітної плати та нарахувань.
ВИРІШИЛИ: Виділити 9 000 тис. грн. на виплату заробітної плати та
нарахувань.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування» - про
виділення коштів на виплату зарплати, нарахувань та енергоносіїв за липень.
ВИРІШИЛИ: Виділити 150 00 тис. грн. на виплату заробітної плати.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Центральної районної лікарні – про виділення коштів на виплату
заробітної плати з нарахуваннями за липень.
ВИРІШИЛИ: Виділити 250 000 тис. грн. на виплату заробітної плати з
нарахуваннями.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Спортивно – оздоровчого комплексу Іллінецької районної ради –
про виділення коштів на виплату зарплати, нарахувань та енергоносіїв за
липень.
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ВИРІШИЛИ: Виділити 12 000 тис. грн., в тому числі 11 557 тис. грн. на
заробітну плату та 443 грн. на електроенергію.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Сектору культури і туризму – про виділення коштів на виплату
заробітної плати та нарахувань за липень.
ВИРІШИЛИ: Виділити 66 926 тис. грн. на заробітну плату, нарахування на
липень.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Районної ради – про виділення коштів на оплату заробітної плати
з нарахуваннями та оплату послуг.
ВИСТУПИВ: Лисак А.Р. – голова районної державної адміністрації. Вніс
пропозицію голові районної ради переглянути розмір надбавок до посадових
окладів.
ВИРІШИЛИ: Виділити 71 000 тис. грн. в тому числі, на оплату заробітної
плати з нарахуваннями 53 639 тис. грн., та 17 361 тис грн. на оплату послуг
(охороні приміщення).
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» – про
виділення коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями за липень.
ВИРІШИЛИ: Виділити 30 000 тис. грн. на виплату заробітної плати.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Городоцької сільської ради – про виділення кошті на заробітну
плату закладів освіти та культури в липні.
ВИРІШИЛИ: Виділити 52 308 тис. грн. на оплату заробітної плати освіті
42 252 тис. грн. та культурі – 10 056 тис. грн..
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Інформував. Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
ходом виконання бюджету за перше півріччя 2017 року.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Слухали: Тарасову В. П. – начальника фінансового відділу районної
державної адміністрації. Інформувала щодо розпорядження обласної
державної адміністрації та рішень сільських, міської ради про виділення
та передачу субвенцій до районного бюджету.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати фінансовому управлінню районної
державної адміністрації внести зміни до районного бюджету на 2017 рік
відповідно розпорядження обласної державної адміністрації та рішень
сільських, міської ради про виділення та передачу субвенцій до районного
бюджету.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016 – 2020 роки.
Інформував. Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
проектом рішення (додається).
ВИСТУПИЛА: Кравчук А.М. – головний бухгалтер відділу освіти, молоді та
спорту районної державної адміністрації. Пояснила чому вносяться такі зміни.

5
ВИРІШИЛИ:
Схвалити запропонований проект рішення
«Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016 – 2020 роки». Внести зміни до Комплексної
програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки в
розділі VІІ «Напрями діяльності та заходи Програми», викласти підпункти
2.1.7, 2.1.8 пункту 2.1 у новій редакції (додається) та внести на розгляд сесії
районної ради.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
СЛУХАЛИ: 3. 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: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
інформацією щодо ходу виконання рішень районної ради.
ВИРІШИЛИ: Інформацію голови постійної комісії Мороза П.А. «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» взяти до відома.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд відповіді Дашівського селищного голови
Тітаренка С.В. від 10.07.2017 року №05.17/354 щодо додаткового виділення
коштів на 2017 рік на обслуговування бібліотек Дашівської ОТГ.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
відповіддю Дашівського селищного голови, щодо додаткового виділення
коштів на 2017 рік на обслуговування бібліотек Дашівської об’єднаної
територіальної громади, який повідомив, що додатково виділити кошти на
утримання бібліотек не мають можливості (лист додається).
ВИРІШИЛИ: Інформацію Мороза П.А. – голови постійної комісії «Про
розгляд відповіді Дашівського селищного голови Тітаренка С.В. від 10.07.2017
року №05.17/354 щодо додаткового виділення коштів на 2017 рік на
обслуговування бібліотек Дашівської ОТГ» взяти до відома.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд звернення підполковника військового комісаріату
Іллінецького об’єднаного районного військового комісаріату Козенка М.К. від
06.07.2017 року №1270 щодо виділення коштів, передбачених Комплексною
обороно-правоохоронною програмою Іллінецького району на 2016 – 2020 роки
«Безпечна Іллінеччина – взаємна відповідальність влади і громади».
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
проханням Іллінецького об’єднаного районного військового комісаріату щодо
виділення коштів передбачених Комплексною обороно – правоохоронною
програмою Іллінецького районну на 2016 – 2020 роки(додається).
ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд даного питання щодо фінансування даної
Програми у зв’язку із незабезпеченістю районного бюджету.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Голова постійної комісії

П. Мороз

