П Р О Т О К О Л № 40
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 8 серпня 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.
Присутні:
1. Загороднюк С.А. – голова районної ради;
2. Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації;
3. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
4. Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
Порядок денний:
1.
Про розгляд клопотання сектору культури і туризму від 07.08.2017 року
№ 389 щодо внесення змін до Комплексної програми розвитку культури і
духовного відродження Іллінецького району на 2016 – 2020 роки.
2.
Про розгляд звернень розпорядників бюджетних коштів, що надійшли
до районної державної адміністрації.
3.
Про розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення 11 сесії
районної ради 7 скликання від 23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет
на 2017 рік».
4.
Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
Слухали: Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії, ознайомив присутніх з
порядком денним.
Виступила: Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації. Внесла пропозицію, щоб додатковим
питанням включили до порядку денного «Про внесення змін до Комплексної
програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки.»
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний із змінами.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд клопотання сектору культури і туризму від
07.08.2017 року № 389 щодо внесення змін до Комплексної програми розвитку
культури і духовного відродження Іллінецького району на 2016 – 2020 роки.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
проектом рішення (додається).
ВИРІШИЛИ: Схвалити запропонований проект рішення «Про внесення змін
до Комплексної програми розвитку культури і духовного відродження
Іллінецького району на 2016 – 2020 роки». Рекомендувати внести зміни до
Комплексної програми розвитку культури і духовного відродження
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Іллінецького району на 2016 – 2020 роки в розділі VІІ «Напрями
діяльності та заходи Програми», підпункт 2.4.2 «придбання музичних
інструментів та пюпітрів» збільшити суми в графах на 61,750 тис. грн.
(додається) та внести на розгляд сесії районної ради.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд звернень розпорядників бюджетних коштів, що
надійшли до районної державної адміністрації.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
реєстрами звернень (додаються) та запропонував голосувати окремо по
кожному зверненню.
Реєстр звернення № 1 – Звернення, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради з метою виділення коштів на 2017 рік (серпень).
Звернення: Сектору культури і туризму Іллінецької районної державної
адміністрації – про виділення коштів на перевірку газового лічильника та
на стенди для Іллінецького музею.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання відкласти на розгляд наступного
засідання постійної комісії у зв’язку із незабезпеченістю районного
бюджету.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Управління праці та соціального захисту населення – про
виділення коштів на виконання рішення суду щодо стягнення заборгованості
по компенсації пільг та судовий збір.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання внести на розгляд наступного засідання
постійної комісії у зв’язку із незабезпеченістю районного бюджету.
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: Рекомендувати виділити кошти в сумі 3 470 тис. грн. на
заробітну плату з нарахуваннями.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КЗ «Іллінецький районний будинок культури» - про виділення
коштів на придбання електрокотлів для опалення будинку культури.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання внести на розгляд наступного засідання
постійної комісії у зв’язку із незабезпеченістю районного бюджету.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Сектору культури і туризму – про розподіл коштів субвенції з
державного бюджету.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати провести розподіл коштів субвенції з
державного бюджету.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Іллінецької центральної районної лікарні – про розподіл коштів
субвенції з державного бюджету.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати провести розподіл коштів субвенції з
державного бюджету на суму 389 070 тис. грн.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про розподіл коштів субвенції.
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ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати провести розподіл коштів субвенції з
державного бюджету на суму 176 310 тис. грн.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги» про
виділення коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями, паливно –
мастильні матеріали, запчастини, протиепідемічні заходи та розрахунок за
навчання спеціалістів.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання внести на розгляд наступного засідання
постійної комісії у зв’язку із незабезпеченістю районного бюджету.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про виділення коштів для
страхування двох автобусів та їх реєстрацію.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 2360,80 грн. для
страхування двох автобусів та їх реєстрацію.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Реєстр звернень №2 – Звернення, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради з пропозицією перерозподілу коштів.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про перерозподіл коштів,
залишків іншої субвенції Дашівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на перерозподіл коштів.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про перерозподіл коштів щодо
виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Іллінецького
району на 2016 – 2020 роки зі змінами.
Виступила: Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації. Повідомила, що дане питання не до кінця
опрацьоване тому просить зняти його з порядку денного.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати доопрацювати дане питання.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про перерозподіл коштів,
залишків освітньої субвенції, додаткової дотації, іншої субвенції Дашівської
селищної ради та коштів на оздоровлення. Всього на суму 10640,06 грн.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на перерозподіл коштів.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Реєстр звернень №3 - Звернення, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради по інших питаннях.
Звернення: Іллінецької районної ради – щодо співвідношення розподілу
коштів одержаних від передачі в оренду майна.
Виступив: Загороднюк С.А. – голова районної ради. Вніс пропозицію,
щоб дане питання розглянути на наступному засіданні постійної комісії
після обговорення на інших постійних комісій щодо співвідношення
розподілу коштів за оренду майна.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати розгляд даного питання перенести на наступне
засідання.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
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СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення
11 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016 року № 227 «Про районний
бюджет на 2017 рік».
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
проектом рішень (додаються) та запропонував голосувати окремо по кожному
зверненню.
Реєстр звернень №1 – Звернення, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради з метою виділення коштів на 2017 рік (серпень).
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про виділення коштів на
покриття незабезпеченості на оплату праці працівникам відділу освіти, молоді
та спорту на серпень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 151 000 тис. грн. на
заробітну плату.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Сектору культури і туризму Іллінецької районної державної
адміністрації – про виділення коштів на покриття незабезпеченості на оплату
праці працівникам на серпень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 97 500 тис. грн. на
заробітну плату.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КЗ «Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької
районної ради – про виділення коштів для оплати водопостачання та
водовідведення на серпень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 0,321 тис. грн. на оплату
за водопостачання та водовідведення.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Іллінецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді – про виділення коштів на виплату заробітної плати та нарахувань на
серпень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 14 000 тис. грн. на
заробітну плату.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування» - про
виділення коштів на виплату зарплати, нарахувань та енергоносіїв на серпень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 173 000 тис. грн. на
виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КП «Іллінецька районна організація радіомовлення» - про
виділення коштів на виплату заробітної плати та нарахувань на серпень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 13 000 тис. грн. на
заробітну плату.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Спортивно-оздоровчого комплексу Іллінецької районної ради –
про виділення коштів на виплату заробітної плати та нарахувань на серпень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 29 000 тис. грн. на
заробітну плату.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
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Звернення: Іллінецької районної ради – про виділення коштів на оплату
заробітної плати з нарахуваннями та оплату послуг на серпень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 117 361 тис. грн. на
виплату заробітної плати та послуг (охорона приміщення).
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КЗ «Центр медико – санітарної допомоги» – про виділення коштів
на придбання туберкуліну.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання перенести на розгляд наступного
засідання постійної комісії у зв’язку із незабезпеченістю районного
бюджету.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Управління праці та соціального захисту населення – про
виділення коштів для компенсації за пільговий проїзд.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання внести на розгляд наступного засідання
постійної комісії у зв’язку із незабезпеченістю районного бюджету.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Управління праці та соціального захисту населення – про
виділення коштів на сплату заборгованості по компенсації пільг на
телекомунікаційні послуги за 2016 рік – 110 567,13 грн. та судового збору
1658,51 грн.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання внести на розгляд наступного засідання
постійної комісії у зв’язку із незабезпеченістю районного бюджету.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Реєстр звернень №2 – Звернення, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради з пропозицією перерозподілу коштів в
межах кошторисних призначень.
Звернення: КЗ «Центр медико – санітарної допомоги» - щодо перерозподілу
коштів згідно програми «Доступні ліки».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на перерозподіл коштів.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Реєстр звернень №3 – Рішення та розпорядження обласної Ради, сільських,
міської ради про виділення та передачу коштів на 2017 рік.
Звернення: Бабинської сільської ради – про передачу коштів субвенції
відповідно до рішення 30 сесії сільської ради 7 скликання № 179 від 31.07.2017
року.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на передачу коштів субвенції.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відповідно до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 27.07.22017 року №524, щодо надання субвенції з обласного
бюджету Паріївській сільській раді на відзначення проектів-переможців 14–го
обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати передати субвенцію з обласного бюджету
Паріївській сільській раді.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Реєстр звернень №4 – Звернення, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради по інших бюджетних питаннях.
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Звернення: Протокольне доручення Вінницької обласної ради щодо
розроблення механізму надання одноразової допомоги державним та
комунальним друкованим засобам масової інформації,що проходять процес
роздержавлення.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Іллінецькій районній державній адміністрації
внести пропозиції.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Слухали: 4. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої
галузі Іллінецького району на 2016-2020 року.
Інформувала: Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації. Ознайомила членів комісії із змістом змін
до Комплексної програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на
2016 – 2020 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016 – 2020 роки (додається)
та внести на розгляд районної ради.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.

Голова постійної комісії

П. Мороз

