П Р О Т О К О Л № 43
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 07 листопада 2017 року

Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Змієвець Л.М., Колесник В.М., Школьний І.С.
Відсутні члени комісії:. Сенчук М.О., Шевчук С.М., Попик І.В..
Запрошені:
1. Лисак А.Р. - головА районної державної адміністрації;
2. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
3. Тарасова В.П.– начальник фінансового управління районної державної
адміністрації;
Порядок денний:
1.Про розгляд проекту розпорядження голови райдержадміністрації Лисака
А.Р. «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік».
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
проекту
розпорядження
голови
райдержадміністрації Лисака А.Р. «Про внесення змін до районного бюджету
на 2017 рік».
Інформувала: Тарасова В.П.– начальник фінансового управління районної
державної адміністрації
Обґрунтувала необхідність прийняття розпорядження.
Розпорядження розроблено за дорученням голови райдержадміністрації
відповідно до листів управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації від 26.10.2017 №2385/05, відділу освіти, молоді та
спорту Іллінецької райдержадміністрації від 26.10.2017 №815, від 27.10.2017
№826, рекомендації постійної комісії районної ради з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва від
07.11.2017 року, укладеної угоди між районною та сільською радами.
Метою даного проекту розпорядження є необхідність зарахування
субвенції до районного бюджету та перерозподілу видатків в межах головних
розпорядників коштів, а саме:
- за рахунок субвенції, переданої Китайгородською сільською радою,
збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 20,00000 тис. грн. та видатки бюджету розвитку
спеціального фонду за КТПКВКМБ 1011020 КЕКВ 3132 – 20,00000 тис. грн.
на фінансування капітальних видатків по встановленні опалювального котла в
Кам’яногірській ЗОШ І ступеня на виконання Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки зі змінами.
Здійснити перерозподіл видатків:
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райдержадміністрації зменшити видатки за КТПКВКМБ 1513016 КЕКВ 2730
– 0,86476 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2240 - 0,86476 тис. грн.;
- відділу освіти молоді та спорту Іллінецької райдержадміністрації
зменшити видатки за КТПКВКМБ 1011020 КЕКВ 2111 – 52,61000 тис. грн. та
збільшити видатки КЕКВ 2120 – 52,61000 тис. грн. по коштах додаткової
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих
з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти;
- відділу освіти, молоді та спорту Іллінецької райдержадміністрації
зменшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду за КТПКВКМБ
1011020 КЕКВ 3110 – 343,40000 тис. грн., передбачені за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що
утворився на початок бюджетного періоду, що надійшли з обласного бюджету
на (цільові видатки на оснащення з поглибленим вивченням природничих та
математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ст. з
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназійінтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у
тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики,
навчальними комп’ютерними комплексами з мультемедійними засобами
навчання; впровадження енергозберігаючих технологій) та збільшити КЕКВ
3132 – 343,40000 тис. грн. на встановлення модульної котельні на твердому
паливі в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів на виконання Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки зі змінами.
Виступили: Мороз П.А. , голова постійної комісії,
Звернувся Із запитанням , де в районному бюджеті взялися кошти в сумі
343,40000 тис. грн., і чому саме вони спрямовані на встановлення модульної
котельні на твердому паливі в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, а не в іншій
школі?він висловив своє незадоволення роботою заступника голови районної
ради в тому, що він вносить на розгляд пленарних засідань сесій ті питання,
які не пройшли обговорення в постійних комісіях районної ради. То для чого
проводити засідання комісій?
Змієвець Л.М.,член постійної комісії, висловив власне бачення,
щодо того, що у нас рішення приймаються не депутатським корпусом сесійно,
а головою райдержадміністрації одноосібно.
Лисак А.Р., голова райдержадміністрації.
Надав роз’яснення на питання голови постійної комісії Мороза П.А., які
стосуються 343,40000 тис.грн. Ці кошти склалися за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився
на початок бюджетного періоду на цільові видатки, але колишнім
начальником відділу освіти райдержадміністрації Чеботарьовою С.П. ці кошти
були віднесені на інші коди класифікації ,а тому були не використані. За
роботи в котельній Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, які вже виконані, потрібно
розрахуватися.
Змієвець Л.М.,член постійної комісії
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райдержадміністрації в тому, що він вводить членів постійної комісії в
обману, адже цільові кошти не можуть бути зараховані на інші коди.
Лисак А.Р., голова райдержадміністрації.
Звернувся з проханням до членів постійної комісії надати йому дозвіл
видати розпорядження про зміни до районного бюджету, для того щоб
використати ці кошти.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати голові районної державної адміністрації Лисаку А.Р.
видати розпорядження про зміни до районного бюджету, а саме:
- за рахунок субвенції, переданої Китайгородською сільською радою,
збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 20,00000 тис. грн. та видатки бюджету розвитку
спеціального фонду за КТПКВКМБ 1011020 КЕКВ 3132 – 20,00000 тис. грн.
на фінансування капітальних видатків по встановленні опалювального котла в
Кам’яногірській ЗОШ І ступеня на виконання Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки зі змінами.
Здійснити перерозподіл видатків:
- управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
зменшити видатки за КТПКВКМБ 1513016 КЕКВ 2730 – 0,86476 тис. грн. та
збільшити КЕКВ 2240 - 0,86476 тис. грн.;
- відділу освіти молоді та спорту Іллінецької райдержадміністрації
зменшити видатки за КТПКВКМБ 1011020 КЕКВ 2111 – 52,61000 тис. грн. та
збільшити видатки КЕКВ 2120 – 52,61000 тис. грн. по коштах додаткової
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих
з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти;
- відділу освіти, молоді та спорту Іллінецької райдержадміністрації зменшити
видатки бюджету розвитку спеціального фонду за КТПКВКМБ 1011020 КЕКВ
3110 – 343,40000 тис. грн., передбачені за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного періоду, що надійшли з обласного бюджету на (цільові
видатки на оснащення з поглибленим вивченням природничих та
математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ст. з
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназійінтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у
тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики,
навчальними комп’ютерними комплексами з мультемедійними засобами
навчання; впровадження енергозберігаючих технологій) та збільшити КЕКВ
3132 – 343,40000 тис. грн. на встановлення модульної котельні на твердому
паливі в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів на виконання Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки зі змінами.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Голова постійної комісії

П. Мороз

