П Р О Т О К О Л № 15
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 1 червня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Колесник В.М., Попик І.В., Сенчук М.О.
Відсутні: Змієвець Л.М., Школьний І.С., Шевчук С.М.
Запрошені: 1. Загороднюк С.А.– голова районної ради;
2. Тарасова В.П. - начальник фінансового управління районної
державної адміністрації;
3. Криворот Н.Г. – заступник начальника фінансового управління
районної державної адміністрації;
4. Легкий Є.М. - директор територіального центру;
5. Стельмащук М.С. – депутат районної ради;
6. Матящук В.О. – завідувач сектору цивільного захисту.
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту розпорядження «Про внесення змін до районного
бюджету на 2016 рік».
2. Про розгляд реєстру звернень, що надійшли на ім’я голови районної
державної адміністрації та голови районної ради.
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.
4. Про розгляд звернення Жаданівського сільського голови Кучковської Р.Г.
щодо надання матеріальної допомоги постраждалим від стихійного лиха.
5. Про розгляд звернення директора територіального центру Легкого Є.М. від
30.05.2016 року щодо виділення коштів на виготовлення проектно кошторисної документації.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту розпорядження «Про внесення змін
до районного бюджету на 2016 рік».

Інформувала: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління
районної державної адміністрації, ознайомила присутніх з проектом
розпорядження «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» –0 .
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній державній адміністрації видати
розпорядження про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд реєстру звернень, що надійшли на ім’я
голови районної державної адміністрації та голови районної ради.
Реєстр №1- Звернення, що надійшли до районної державної адміністрації
та районної ради з метою виділення коштів на 2016 рік, а саме:
1. Завідувача сектору культури і туризму райдержадміністрації Письменної
О.В.
щодо виділення коштів на потреби Іллінецького РБК в сумі
251 234,00 тис. грн.
2. Начальника відділу освіти Чеботарьової С.П. щодо виділення коштів для
виплати одноразової допомоги дітям сиротам та дітям, позбавлених
батьківського піклування в сумі 3 620 тис. грн.
3. Начальника відділу освіти Чеботарьової С.П. щодо виділення коштів для
виплати заохочення дітей позашкільної освіти за здобуту перемогу в
обласних конкурсах, змаганнях, виставках в сумі 12 300,00 тис. грн.
4. Головного
лікаря
Іллінецької
центральної
районної
лікарні
Насушного В.О. щодо виділення коштів для стабільного функціонування
медичної галузі в сумі 2 308 400 грн.
5. Директора Дашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Мазура О.Ф. щодо
виділення коштів на заміну вікон на енергозберігаючі.
6. Головного лікаря КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги»
Атаманюка О.Є. щодо виділення коштів для придбання термографу
медичного в сумі 18 700 тис. грн.
7. Художнього керівника Білківського будинку культури Бобкової О.М. щодо
виділення коштів на придбання музичної апаратури для будинку культури в
сумі 25 000 тис. грн.
8. Директора дитячо – юнацької спортивної школи щодо виділення коштів для
участі спортсменів у обласних всеукраїнських змаганнях в сумі 14 000 тис.
грн.
9. Завідувача
сектору
культури
і
туризму
райдержадміністрації
Письменної О.В. щодо виділення коштів на встановлення програмного
комплексу «М.Е.DOC.IS» в сумі 1 500 тис. грн.

10. Директора Департаменту охорони здоров’я Грабоич Л.О. щодо виділення
коштів для придбання лікарського препарату « Силденафілу цитрит» для
лікування хворого Письменного О.О в сумі 168 000 тис. грн
11. Головного
лікаря
Іллінецької
центральної
районної
лікарні
Насушного В.О. щодо виділення коштів для придбання електрокардіографу та
пульсометру в сумі 19 700 грн.
12. Головного
лікаря
Іллінецької
центральної
районної
лікарні
Насушного В.О. щодо виділення коштів на лікування демобілізованих
учасників АТО в сумі 20 000 тис. грн.
Інформував: Мороз П.А., голова постійної комісії. Повідомив присутнім,
що в бюджеті відсутні кошти вільного залишку і запропонував повернутися до
розгляду листів при розподілі надходжень за підсумками перевиконання за І
півріччя 2016 року.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання щодо
повернення до перегляду листів при розподілі надходжень за підсумками
перевиконання за І півріччя 2016 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» –0 .
Реєстр №2 - Звернення, що надійшли до районної державної адміністрації
та районної ради з пропозицією перерозподілу коштів в межах
кошторисних призначень, а саме:
1. Комунальний
заклад
«Територіальний
центр
соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради зменшити видатки за КТКВ 091204
КЕКВ 2210 на суму 0,410 тис. грн. та збільшити видатки за КЕКВ 2800 на суму
0,410 тис. гривень.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання щодо
перерозподілу коштів в межах кошторисних призначень.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» –0 .
Реєстром №3 - Рішення та розпорядження обласної Ради, сільських, міської
ради про виділення та передачу коштів на 2016 рік, а саме:
1. Рішення Хрінівською сільської ради 11 сесії 7 скликання від 13.05.2016
року щодо збільшення доходів районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 6,656 тис. грн. на фінансування компенсаційних виплат
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку на
виконання Районної комплексної цільової програми підтримки учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та інших верств населення

Іллінецького району, які потребують соціального захисту на 2016–2017 роки (зі
змінами
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання щодо
передачі субвенцій.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» –0 .
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній державній адміністрації видати
розпорядження про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік, а саме:
- за рахунок субвенції, переданої Хрінівською сільською радою, збільшити
доходи районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму 6,656 тис.
грн. та видатки управлінню праці та соціального захисту населення районної
державної адміністрації за КТКВК 091205 КЕКВ 2730 на суму
6,656 тис. грн.
на фінансування компенсаційних виплат фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку на виконання Районної
комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та інших верств населення Іллінецького району, які
потребують соціального захисту на 2016–2017 роки (зі змінами);
- здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- районній раді зменшити видатки за КТКВК 010116 КЕКВ 2240 на суму
92,237 тис. грн. та збільшити за КТКВК 250404 КЕКВ 2240 на суму 92,237 тис.
грн. для проведення поточного ремонту на першому поверсі приміщення,
розташованого за адресою вул. Соборна, 25, м. Іллінці, на виконання Районної
комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та інших верств населення Іллінецького району, які
потребують соціального захисту на 2016–2017 роки (зі змінами);
комунальному
закладу
«Територіальний
центр
соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради зменшити видатки за КТКВ 091204
КЕКВ 2210 на суму 0,410 тис. грн. та збільшити видатки за КЕКВ 2800 на суму
0,410 тис. гривень.
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 постійної комісії. Повідомив присутнім, що
в бюджеті відсутні кошти вільного залишку і запропонував повернутися до
розгляду листа начальника управління праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації Бурдельної Л.П. щодо 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
при розподілі надходжень за підсумками перевиконання за І півріччя 2016
року.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» –0 .
ВИРІШИЛИ: Повернутися до розгляду питання щодо 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
при розподілі надходжень за підсумками перевиконання за І півріччя 2016
року.
СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд звернення Жаданівського сільського голови
Кучковської Р.Г. щодо надання матеріальної допомоги постраждалим від
стихійного лиха.
Кучковська Р.Г., Жаданівський сільський голова, розповіла присутнім, що
14.05.2016 року в с Жадани сталося стихійне лихо від якого постраждало 13
дворів з них два домогосподарства постраждали найбільше. Для того виплатити
людям допомогу потрібно 25 000 тис. грн.
Тарасова В.П., начальник фінансового управління районної державної
адміністрації, повідомила присутнім, що виділення коштів з резервного фонду
не можливе.
Матящук В.О., завідувач сектору цивільного захисту, пояснив що стихійне
лиха, яке сталося в с.Жадани не підпадає під класифікатор надзвичайних
ситуацій відповідно до Постанови № 368 від 24.03.2004 року «Про
затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями» тому
виділити кошти з резервного фонду районного бюджету не можна.
Тарасова В.П., начальник фінансового управління районної державної
адміністрації, повідомила, що можливий варіант виділення коштів під Районну
комплексну
цільову програму підтримки
учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району,
які потребують соціального захисту, на 2016-2017 роки в додатку «Порядок
надання адресної допомоги окремим категоріям громадян Іллінецького району»
передбачено надання адресної допомоги окремим категоріям громадян та її
розмір визначається головою райдержадміністрації. Тобто постраждалий має
зібрати пакет документів і звернутися до голови Іллінецької районної
державної адміністрації щодо виплати матеріальної допомоги. Також сільська

рада за рахунок власних коштів може допомогти жителям територіальної
громади.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Жаданівському сільському голові виплатити
допомогу за рахунок власних коштів. Постраждалим від стихійного лиха
звернутися з відповідним пакетом документів до Іллінецької районної
державної адміністрації щодо надання адресної допомоги.
СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд звернення директора територіального центру
Легкого Є.М. від 30.05.2016 року щодо виділення коштів на виготовлення
проектно - кошторисної документації.
Інформував: Легкий Є.М., директор територіального центру, повідомив
присутнім, що з метою залучення грандових коштів для проведення ремонтних
робіт в приміщеннях адмінбудинку та у відділенні стаціонарного догляду для
постійного
або
тимчасового
проживання
комунального
закладу
«Територіальний центр» потрібно виготовити
проектно - кошторисну
документацію на ці об’єкти та провести кошторисну експертизу, яка буде
коштувати 16 000 тис. грн.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» –0 .
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проекту розпорядження, а саме: за рахунок
резервного фонду виділити комунальному закладу «Територіальний центр
соціального обслуговування» Іллінецької районної ради кошти у сумі
16 000 грн.

Голова постійної комісії

П. Мороз

