ПРОТОКОЛ №3
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 15 грудня 2015 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Змієвець Л.М., Колесник В.М., Шевчук С.М., Школьний І.С.
Попик І.В., Сенчук М.С.
Запрошені:
1. Бровій Л.І., заступник начальника Іллінецької ОДПІ;
2. Войтюк Л.І., головний бухгалтер управління праці райдержадміністрації;
3. Загороднюк С.А.– голова районної ради;
4. Купій І.І., начальник відділу економічного розвитку райдержадміністрації;
5. Лисак А.Р.– голова райдержадміністрації;
6. Тарасова В.П., начальник фінансового управління райдержадміністрації;
7. Тітаренко С.В., Дашівський селищний голова;
8. Янюк Л.С., депутат районної ради.
Порядок денний:
1. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва.
2. Про обрання секретаря постійної комісії з питань з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва.
3. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району за 2015 рік та затвердження Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району на 2016 рік.
4. Про внесення змін до Комплексної програми мобілізації зусиль
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової
служби району щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів на
2012-2016 роки.
5. Про розгляд проекту рішення «Про районний бюджет на 2016 рік».
6. Про внесення змін до рішення 34 сесії районної ради 6 скликання від
13.01.2015 року№632 «Про районний бюджет на 2015 рік».
7. Про розгляд звернення начальника фінансового управління
Тарасової В.П. щодо цільового використання бюджетних коштів
8. Про встановлення надбавки директору комунального закладу
«Іллінецький районний будинок культури» на 2016 рік.
9. Про встановлення надбавки голові районної ради Загороднюку С.А. на
2016 рік.
10. Про встановлення надбавки заступнику голови районної ради
Швецю В.А. на 2016 рік.
11. Про преміювання голови та заступника з нагоди Дня місцевого
самоврядування.
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Голова комісії вніс на розгляд комісії додаткове питання «Про
надання дозволу управлінню праці та соціального захисту населення
Іллінецької райдержадміністрації на списання кредиторської заборгованості,
строк позовної давності якої минув».
За пропозицією голови комісії розгляд питань зміщується для зручності.
СЛУХАЛИ: 1. «Про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Іллінецького району за 2015 рік та затвердження Програми
економічного і соціального розвитку Іллінецького району на 2016 рік».
Інформувала: Купрій І.І., начальник відділу економічного розвитку
райдержадміністрації. Повідомила, що робота районної державної
адміністрації у звітному періоді була направлена на виконання програмних
завдань, спрямованих на закріплення економічної стабільності, забезпечення
наповненості бюджетів та вирішення соціальних проблем.
За 11 місяців 2015 року до бюджету району надійшло власних і
закріплених доходів 47,6 млн. грн., що становить 110,3 % до уточненого
плану, затвердженого місцевими радами. Додатково до плану отримано 4,45
млн. грн.
Дохідну частину бюджету району у звітному періоді за показниками,
затвердженими місцевими радами, виконали всі 25 рад, при цьому 22 ради вже
забезпечили виконання річного плану. Зміни до Бюджетного кодексу України
дали можливість за 11 місяців додатково отримати фінансовий ресурс в сумі
8,925 млн.грн., зокрема:
- по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників –
3,86 млн. грн.;
- по платі за землю – 1,96 млн. грн.;
- по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2,82 млн. грн
За 11 місяців 2015 року до Зведеного бюджету мобілізовано 108,6 млн.
грн., або 108,4%, до Державного - 52,8 млн. грн., або 104,5% до планового
завдання.
В 2015 році продовжено роботу по раціональному використанню земель
та підвищенню ставок орендної плати за землі державної власності. Площа
земель наданих у власність та користування збільшилася на 242 га, внаслідок
чого надходження від використання земель зросли на 1 млн. 222 тис. грн. (на
30,4%) і становлять 5 млн. 238 тис. грн. На 188 грн./га, проти 2014 року, зріс
середній розмір орендної плати і становить 823 грн./га.
Незважаючи на складну економічну ситуацію та несприятливі погодні
умови, забезпечено позитивну динаміку розвитку сільськогосподарського
виробництва.
Сільськогосподарськими формуваннями району зібрано 155,5 тис. тон
зернових культур при середній врожайності 52,5 центнера з гектара. У 2015
році в структурі посівів на 22% зросла частка зернових культур за рахунок
розширення площ посіву кукурудзи на зерно на 51%, озимих – на 15 % та

3
ярих зернових культур – на 26%. Одночасно
відбулось
зменшення
посівних площ технічних культур майже на 26%.
Сільськогосподарськими товаровиробниками закладено необхідну базу
під урожай 2016 року, посіяно 11,9 тис. га озимих культур, в т.ч. 11,8 тис. га
озимих на зерно. Засіяно озимим ріпаком 2,4 тис. га.
Вдалося забезпечити сталий розвиток поголів’я великої рогатої худоби.
Станом на 1 грудня 2015 року у районі нараховується 5571 голова ВРХ , в
тому числі 2060 голів корів. Поголів’я свиней збільшено на 464 голови і
нараховує 5160 голів.
З початку року господарствами району вироблено 10536 тонн молока,
що на 991 тонну більше проти відповідного періоду минулого року.
Надій молока на корову зріс на 328 кг і становить 5119 кг.
Вирощено м’яса великої рогатої худоби та свиней 913 тон, реалізовано
828 тон.
Приведено у відповідність договірні відносини щодо переданих в оренду
земель сільськогосподарського призначення. В поточному році нарахування
орендної плати по району проведено в середньому розмірі 3,45 % від
грошової вартості землі і становить 33,6 млн. грн. Власники земельних ділянок
отримали 12,1 тис. тон зерна, середньою вартістю 1785 грн. за тону,
розрахунок коштами проведено на суму 14,4 млн. грн.
По договорах оренди майна нараховано орендної плати 47,69 тис. грн.,
розрахунки проведено на 100%.
За 10 місяців 2015 року досягнуто збільшення темпів промислового
виробництва продукції на 15,4 %. Основну частку у виробництві та реалізації
продукції займають підприємства харчової галузі: ТОВ «Люстдорф» (обсяг
реалізації продукції становить 1185,4 млн. грн., з приростом 15%) та
«Іллінецький цукровий завод» (вироблено 18,9 тис. тон цукру). Стабільно
працюють та забезпечують позитивну динаміку ДП «Іллінецьке лісове
господарство», ПП «Іллінецький цегельний завод» та ПАТ «Дашівський РМЗ».
Кількість зайнятих у сфері бізнесу району становить близько 5 тис.
громадян, це майже 70% населення району, зайнятого
економічною
діяльністю. На кінець року в районі нараховується 188 малих і середніх
підприємств, 1154 осіб займаються індивідуальною підприємницькою
діяльністю. З метою створення зручних і сприятливих умов для отримання
послуг суб’єктами господарювання налагоджена робота районного Центру
надання адміністративних послуг при райдержадміністрації.
Середньомісячна заробітна плата по району за дев’ять місяців 2015 року
зросла на 19,1% (або на 506 грн.) і становить 3152 грн. Також забезпечено
тенденцію росту зарплати на 15,6% у сільському господарстві.
Одним із основних пріоритетів соціальної сфери району є соціальна
підтримка учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей
загиблих. З початку року на матеріальну допомогу вищезгаданим категоріям
виділено 95,3 тис.грн., 9 осіб отримали путівки на оздоровлення та
проходження психологічної реабілітації, 107 особам виділено 128 га земель на
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території Іллінецького району для ведення
особистого
селянського
господарства та будівництва.
Оформлені документи на придбання житла учаснику АТО, інваліду війни
Ребару І.І. На дані цілі виділено 510,00 тис.грн. коштів з державного бюджету.
Триває робота по оформленню та наданню житлових субсидій населенню
району. Станом на 1 грудня житлових субсидій нараховано на суму 12,2 млн.
грн.
Продовжується впровадження інвестиційних проектів в аграрній та
промисловій галузях, реконструкція об’єктів соціальної сфери. Проводяться
заходи по енергозбереженню у закладах освіти, медицини та культури.
Поряд з цим у районі не повністю вдалося забезпечити покращення
окремих показників економічного і соціального розвитку: знизилися обсяги
залучених капітальних та прямих іноземних інвестицій; по деяких сільських
радах спостерігається певний дисбаланс у розподілі податків, що знижує
надходження до бюджетів; не повністю сплачені борги за спожиті енергоносії.
Незважаючи на окремі невирішені проблеми, в районі є реальний
потенціал для збереження стабільного економічного розвитку, що і
відображено в програмі економічного і соціального розвитку району на 2016
рік.
Програма
розроблена
відділом
економічного
розвитку
райдержадміністрації
спільно
зі
структурними
підрозділами
райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та відомств
України, виконавчими комітетами сільських, селищної, міської рад відповідно
до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України». Крім того, в основу проекту
цієї Програми покладені вимоги інших законодавчих та нормативних актів з
питань економічної та регіональної політики.
Програма, крім аналізу господарської діяльності у 2015 році, відображає
основні показники економічного і соціального розвитку Іллінецького району
на 2016 рік та цільові програми, які передбачається фінансувати у 2016 році у
відповідності з Бюджетним кодексом.
У реальному секторі економіки протягом 2016 року передбачається
збільшити темпи промислового виробництва на 4%, в основному за рахунок
стабільності виробництва та розширення виробничих потужностей ТОВ
«Люстдорф», ТОВ «Іллінецький цукровий завод», машинобудівної галузі,
виробництва будівельних матеріалів та деревини.
Темп росту середньомісячної зарплати одного штатного працівника по
району у 2016 році очікується 115,6%.
Сільгоспвиробниками району у 2016 році передбачається виробити: зерна
– 159,2 тис. тонн, соняшнику – 15,2 тис. тонн, цукрових буряків – 52 тис. тонн.
Реалізувати худоби в живій вазі заплановано 2,9 тис. тонн, виробити молока
30 тис. тонн.
Обсяг капітальних інвестицій на 2015 рік прогнозується в сумі 120,0
млн.грн.
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У 2016 році передбачається покращення розрахунків населення за
спожитий газ та електроенергію, зокрема за рахунок призначених житлових
субсидій.
З метою досягнення економії бюджетних коштів та енергоносіїв у 2016
році заплановано подальше впровадження заходів по енергозбереженню:
- в галузі освіти: переведення газових котелень на альтернативні види
палива в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. та Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст.№3, утеплення
фасадів в Іллінецькому НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія
№2», завершення капітального ремонту даху та реконструкцію котельні в
Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст.№1, проведення капітального ремонту даху
Дашівської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- в галузі охорони здоров’я: завершення капітального ремонту пральні та
даху хірургічного відділення, утеплення приміщень ФАПів та амбулаторій;
- в галузі культури: капітальні ремонти системи опалення та підвального
приміщення районної бібліотеки і приміщення районного будинку культури.
Зауважила про низьку активність сільських голів щодо залучення додаткових
інвестицій для розвитку громади. Запропонувала створити орган, який би
допомагав з навчанням керівників громад.
ВИСТУПИВ: Лисак А.Р., голова райдержадміністрації. Люди не вміють
навіть написати проект, тому потрібно проводити тренінги.
ВИСТУПИВ: Тітаренко С.В., Дашівський селищний голова, запропонував
відмовляти заявникам у коштах, якщо вони не докладали зусиль для
вирішення власних проблем: не надсилали листи у відповідні інстанції, не
залучали інвесторів.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести дане питання на розгляд сесії.
2. Інформацію начальника відділу економічного розвитку районної державної
адміністрації Купрій І.І. про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Іллінецького району за 2015 рік взяти до відома.
3. Рекомендувати сесії районної ради затвердити «Програму економічного і
соціального розвитку Іллінецького району на 2016 рік». Питання щодо
механізмів вирішення залучення зовнішніх інвестицій внести на розгляд
Координаційної ради при голові районної ради.
СЛУХАЛИ: 2. «Про надання дозволу управлінню праці та соціального захисту
населення Іллінецької райдержадміністрації на списання кредиторської
заборгованості, строк позовної давності якої минув».
Інформувала: Войтюк Л., головний бухгалтер управління праці та соціального
захисту
населення
Іллінецької
районної
державної
адміністрації.
Поінформувала, що управління праці має кредиторську заборгованість в сумі
30,26 грн., яка виникла ще у 2012 році, організацій-боржників уже не існує.
Тому звернулась із проханням списати кредиторську заборгованість.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести дане питання на розгляд сесії районної
ради.
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СЛУХАЛИ:
3.
Про
обрання заступника голови постійної комісії з
питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та
підприємництва.
Інформував: Мороз П.А. – голова комісії. Вніс кандидатуру Школьного І.С.
Члени комісії підтримали одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної комісії з питань з
питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та
підприємництва депутата Іллінецької районної ради Школьного Ігоря
Сергійовича.
СЛУХАЛИ: 4. Про обрання секретаря постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва.
Інформував: Мороз П.А. – голова комісії. Вніс кандидатуру Шевчука С.М.
Члени комісії підтримали одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
депутата Іллінецької районної ради Шевчука Сергія Миколайовича.
СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд проекту рішення «Про районний бюджет на 2016
рік».
Інформувала: Тарасова В.П., начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Зауважила, що незважаючи на чсельні звернення у різні
інстанції, базових дотацій не отримав лише Іллінецький район. Тому
виходити потрібно з доходів району, медичної та освітньої субвенцій.
Ознайомила присутніх із проектом рішення, а саме :
1. Визначити на 2016 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 169 687,849 тис. грн., у тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 167 942,349 тис. грн., доходи
спеціального фонду районного бюджету 1 745,500 тис. грн. згідно з додатком
№1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 169 687,849 тис. грн., у тому
числі видатки загального фонду районного бюджету 167 942,349 тис. грн.,
видатки спеціального фонду районного бюджету 1 745,500 тис. гривень.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 167 942,349
тис. грн. та спеціальному фонду 1 745,500 тис. грн. згідно з додатком №2 до
цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного
бюджету у сумі 150,000 тис. гривень.
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком
№3 до цього рішення.
5. Затвердити резервний фонд районного бюджету на 2016 рік у сумі
810,918 тис. гривень.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
районного бюджету на 2016 рік:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
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- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- трансферти населенню;
- трансферти місцевим бюджетам.
7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 1072,416 тис. грн. згідно з додатком
№4 цього рішення.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів
районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування
відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до
кінця поточного бюджетного періоду.
9. Розпорядникам коштів районного бюджету:
- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної
плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які
споживаються бюджетними установами;
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках
для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних
асигнувань;
- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних
закладів та чисельності працівників бюджетних установ.
10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету до закінчення
першого кварталу 2016 року внести пропозиції щодо приведення мережі та
штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на
фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому
неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання
керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення
фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші
види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду
заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
11. Встановити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік:
- до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного
кодексу України;
- джерелами формування у частині фінансування є надходження,
визначені статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо районного
бюджету.
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12. Встановити, що джерелами формування
спеціального
фонду
районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені
ст. 691 Бюджетного кодексу України.
13. Встановити, що джерелами формування спеціального фонду
районного бюджету на 2016 рік, у частині фінансування є надходження,
визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.
14. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі
коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, а
саме: передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється шляхом
підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих
програм в обов’язковому порядку узгоджуються з розпорядниками коштів та
фінансовим управлінням районної державної адміністрації.
15. Рекомендувати районній, міській, селищній, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в
асигнуваннях на захищені статті видатків. Привести показники по мережі,
мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у
відповідних бюджетах на їх утримання.
16. Затвердити Формулу розподілу обсягу видатків районного бюджету
та міжбюджетних трансфертів між районним та сільськими, селищним,
міським бюджетами, згідно з додатком № 5 до цього рішення та затвердити
розподіл міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами
сіл, селища, міста згідно з додатком № 6 до цього рішення.
17. Відповідно до пункту 14 «Порядку призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558, виплата
компенсації і покриття витрат на її поставку проводяться за рахунок коштів
місцевих бюджетів.
Враховуючи вищезазначене, встановити, що покриття витрат
здійснюється за рахунок передачі міжбюджетних трансфертів до районного
бюджету з міського, селищного та сільських бюджетів, відповідно до
розрахунків поданих управлінням праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації, згідно укладених угод між районною радою та міською,
селищною, сільськими.
18. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України,
надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною
комісією районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку району та підприємництва, з наступним затвердженням рішенням
сесії районної ради, здійснювати у міжсесійний період перерозподіл видатків
по кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування та економічної
класифікації за головними розпорядниками коштів, передбачених в рішенні
районної ради “Про районний бюджет на 2016 рік”, зарахування, розподіл і
перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного, обласного,
міського, селищного та сільських бюджетів з одночасним внесенням
відповідних змін до районного бюджету.
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19. Установити, що в 2016 році орендна плата бюджетних установ за
оренду майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад
Іллінецького району, спрямовується:
- 50 відсотків – до загального фонду районного бюджету;
- 50 відсотків – до спеціального фонду районного бюджету
(балансоутримувачу).
20. На виконання пункту 9 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу
України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду
районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх
об’єднаннями, які належать до районної комунальної власності, частини
чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської
діяльності в 2016 році згідно з додатком №7 до цього рішення.
21. На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу
України щодо призупинення запровадження програмно-цільового методу до
січня 2017 року. Районний бюджет на 2016 рік приймається без врахування
норм програмно-цільового методу бюджетування.
22. Враховуючи передачу на фінансування в районний бюджет
комунальної установи „Іллінецька центральна районна лікарня”, передбачити
даним рішенням фінансування вказаної бюджетної установи на 2016 рік,
визначивши головним розпорядником бюджетних коштів Іллінецьку районну
державну адміністрацію.
23. Відповідно до
звернень сільських, селищної та міської рад
продовжити в 2016 році фінансування дитячих дошкільних установ та клубних
закладів з бюджетів сіл, селища, міста за рахунок міжбюджетних трансфертів з
районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування.
24. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації
від 9 грудня 2015 року №259 “Про погодження проекту рішення сесії районної
ради “Про районний бюджет на 2016 рік”, від 9 грудня 2015 року № 260 „Про
прогноз районного бюджету на 2017-2018 роки”.
25. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу
України постійній комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва (Мороз П.А.),
здійснити оприлюднення цього рішення на сайті районної ради та в газеті
«Трудова слава». Зазначила, що цей бюджет є технічним, тому на протязі двох
тижнів його потрібно буде переглядати.
ВИСУПИВ: Лисак А.Р., голова райдержадміністрації. Просив підтримати
бюджет, а, бачачи залишки 2015 року,обговорити заново.
ВИСУПИВ: Голова районної ради, Загороднюк С.А., зауважив, що
фінансування районної ради, в порівнянні з попередніми роками, зменшується.
ВИСУПИВ: Тітаренко С.В., Дашівський селищний голова, вніс зауваження до
проекту рішення, щодо виплат соціальним працівникам, забагато передбачено
на фінансування «Трудової слави» (150 тис.), вніс пропозицію перевести 100
тис. в резервний фонд. Члени комісії одноголосно підтримали пропозицію.
ВИСУПИВ: Янюк Л.С., депутат районної ради, висловив обурення, що на
Паріївську сільську раду найменше виділено коштів.
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ВИСТУПИЛА:
Тарасова
В.П., запевнила, що внесе зміни до проекту
рішення сесійно з трибуни, під час свого виступу.
ВИРІШИЛИ: Внести на розгляд сесії районної ради запропонований
районною державною адміністрацією проект бюджету на 2016 рік зі змінами:
- Зменшити видатки на фінансування КЗ «Трудова слава» з 150 тис грн. на 50
тис. грн.., відповідно збільшити резервний фонд на 100 тис. грн.
СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до Комплексної програми мобілізації зусиль
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової
служби району щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів на
2012-2016 роки.
Інформувала: Бровій Л. І., заступник начальника Іллінецької ОДПІ.
Повідомила, що вони мають
рекомендацію облдержадміністрації на
отримання коштів на власний розвиток, а саме : 60 тис. на утеплення даху.
ВИСУПИВ: Загороднюк С.А.– голова районної ради. Зауважив, що на
розвиток коштів не передбачено, тому питання потрібно доопрацювати і
розгляд його перенести на наступну сесію.
ВИРІШИЛИ: Доопрацювати питання і відкласти його розгляд на наступне
засідання сесії.
СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до рішення 34 сесії районної ради 6
скликання від 13.01.2015 року№632 «Про районний бюджет на 2015 рік».
Інформувала: Тарасова В.П., начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Ознайомила присутніх із проектом розпорядження
голови райдержадміністрації (додається).
ВИРІШИЛИ: 1.1. За рахунок субвенції, переданої Бабинською, Василівською,
Жаданівською, Жорницькою, Іллінецькою, Кальницькою, Копіївською,
Купчинецькою, Леухівською, Росоховатською, Хрінівською сільськими
радами збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 151,44300 тис. грн. та видатки управлінню
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації за КТКВК
091205 на суму 10,12700 тис. грн. на виплату грошової компенсації фізичним
особам, Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді за КТКВК 091101 на суму 3,54200 тис. грн. на утримання соціальних
фахівців, комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» за КТКВК 080800 на суму 2,50000 тис. грн. для придбання
електропилки Бабинській амбулаторії загальної практики сімейної медицини,
відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 070201 на суму 10,00000 тис.
грн. на харчування учнів Іллінецької ЗОШ, на суму 2,60000 тис. грн. на оплату
електроенергії Леухівської та Жорницької ЗОШ, за КТКВК 250380 на
фінансування поточних видатків дошкільних навчальних закладів на суму
109,43700 тис. грн., будинків культури, клубів на суму 13,23700 тис. гривень.
- за рахунок субвенції, переданої Леухівською сільською радою
збільшити доходи бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету
за кодом надходжень 41035000 на суму 15,80000 тис. грн. та видатки відділу
освіти райдержадміністрації за КТКВК 070201 на суму 6,00000 тис. грн. на
придбання ноутбука для Леухівської ЗОШ, за КТКВК 250380 на суму 9,80000
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тис. грн. для придбання електроплити для дошкільного навчального закладу
с.Леухи.
1.2. За рахунок вільного залишку коштів бюджету розвитку спеціального
фонду, що склався станом на 01.01.2015 року, відповідно до укладених
договорів, передбачити субвенцію за КТКВК 250380 на суму 51,00000 тис.
грн., в тому числі: на будівництво системи водовідведення Іллінецької
сільської ради на суму 28,00000 тис. грн. та співфінансування проекту
«Створення комфортних умов для дітей дошкільного навчального закладу
шляхом застосування сучасних систем енергозбереження» по дошкільному
навчальному закладу №2 «Ластівка» Дашівської селищної ради на суму
23,00000 тис. гривень.
1.3. Здійснити перерозподіл видатків в межах кошторисних призначень,
а саме:
- відділу освіти райдержадміністрації;
- Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді;
- комунальному закладу «Іллінецький районний будинок культури»;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації;
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації;
- Іллінецькій центральній районній;
- дитячо-юнацькій спортивній школі Іллінецької районної ради;
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги»;
- Іллінецькій районній раді;
- зменшити видатки резервного фонду на суму 187,34100 тис. грн. та
збільшити видатки спортивно-оздоровчому комплексу Іллінецької районної
ради за КТКВК 130110 на суму 1,00000 тис. грн., управлінню праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації на виконання районної
Програми підтримки та соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи за КТКВ 090412 на суму 0,60900 тис.
гривень;
- відповідно до укладених договорів, передбачити субвенцію за КТКВК
250380 на суму 83,73200 тис. грн. на виплату заробітної плати, в тому числі:
Іллінецькій міській раді на суму 37,35300 тис. грн., сільським радам:
Криштопівській на суму 24,09100 тис. грн., Білківській на суму
14,51100 тис. грн., Росоховатській на суму 7,77700 тис. гривень;
- відповідно до укладеного договору передбачити субвенцію за КТКВК
250380 КЕКВ 3220 на суму 102,00000 тис. грн. на будівництво системи
водовідведення Іллінецької сільської ради.
2. Затвердити зміни до рішення 34 сесії районної ради 6 скликання від
13.01.2015 року №632 «Про районний бюджет на 2015 рік», внесені
розпорядженнями голови районної державної адміністрації, за погодженням з
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постійною комісією районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва в міжсесійний період, а
саме:
- від 01.12.2015 року №248 «Про зміни до районного бюджету на 2015 рік».
- від 09.12.2015 року №261 «Про внесення змін до районного бюджету на 2015
рік».
2. У зв’язку з першочерговим направленням коштів на захищенні статті
видатків, погодитись із відмовою у виділенні коштів заявникам відповідно до
реєстру звернень:
- Дашівська селищна рада від 08.12.2015 року №372-05.17,щодо виділення
коштів на виплату заробітної плати та погашення заборгованості по індексації
працівникам дошкільних установ селища.
- Громадянин Герасимчук С.І. щодо виділення коштів для підготовки
спортсмена, Крижанівського М.
- Батьки дітей хореографічної студії «SUN LIFE», щодо виділення коштів на
проживання та харчування дітей під час конкурсу.
- Відділ освіти райдержадміністрації від 30.11.2015 року №1027 щодо
виділення коштів на виплату індексації заробітної плати з нарахуваннями.
- Іллінецьке ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області від 03.12.2015
року №472, щодо виділення коштів на виконання заходів Єдиної комплексної
правоохоронної програми Іллінецького району.
- Голова ради профспілки працівників освіти Ярославська О.І. від
07.12.2015року №16 щодо відділення коштів для виплати індексації.
- Іллінецька міська рада від20.11.2015 року №01.9-1482, щодо виділення
коштів на фінансування дитячих дошкільних закладів.
- Начальника Іллінецької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області В.Шпака від
30.11.2015 року №4002/3-01 щодо відділення коштів для утеплення даху
приміщення Іллінецької ОДПІ.
ВИСТУПИВ: Мороз П.А. – голова комісії, заперечив щодо виділення 130 тис.
грн. Іллінецькій сільській раді на співфінансування проекту.
ВИСТУПИВ: Шевчук С.М. зауважив, що на засіданні бюджетної комісії
минулого скликання розглядалось це питання і був підписаний гарантійний
лист, тому потрібно виділити кошти.
ВИСТУПИВ: Школьний І.С., депутат районної ради, вніс пропозицію,
перерозподілити відсотки і на засіданні президії внести зміни, досягнувши
домовленостей.
ВИСТУПИЛА: Тарасова В.П., запевнила, що внесе зміни до проекту рішення
сесійно з трибуни, під час свого виступу.
СЛУХАЛИ: 8. Про встановлення надбавки директору комунального закладу
«Іллінецький районний будинок культури» на 2016 рік.
Інформував: Мороз П.А., голова комісії.
ВИСУПИЛА: Тарасова В.П., начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Повідомила, що це порушення Бюджетного кодексу,
адже на 2016 рік у будинку культури незабезпечення.
ВИРІШИЛИ: Внести дане питання на розгляд сесії.
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СЛУХАЛИ: 9. Про встановлення надбавки
голові районної ради
Загороднюку С.А. на 2016 рік.
Інформував: Мороз П.А., голова комісії.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести дане питання на розгляд сесії.
СЛУХАЛИ: 10. Про встановлення надбавки заступнику голови районної ради
Швецю В.А. на 2016 рік.
Інформував: Мороз П.А., голова комісії.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести дане питання на розгляд сесії.
СЛУХАЛИ: 11. Про преміювання голови та заступника з нагоди Дня
місцевого самоврядування.
Інформував: Мороз П.А., голова комісії.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести дане питання на розгляд сесії.
СЛУХАЛИ: 12. Про розгляд звернення начальника фінансового управління
Тарасової В.П. щодо цільового використання бюджетних коштів.
Інформувала: Тарасова В.П., начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Повідомила, що 9 грудня 2015 року на адресу
фінансового управління надійшов лист районної ради від 08.12.2015 року
№111-01.47, щодо позову Державної фінансової інспе6кції у Вінницькій
області до Іллінецької районної ради про стягнення коштів в сумі 148228,56
грн. Відмітила, що згідно Акту ревізії у виконавчому апараті Іллінецької
районної ради за період з 24 лютого 2014 року по 1 травня 2015 року
виплачено премію за підсумками роботи за 2014 рік голові райради
Яременко О.П. в сумі 5500 грн. та заступнику голови Змієвцю Л.М.–5500 грн.,
внаслідок допущеного порушення, адже преміювання керівників райради
здійснюється після рішення сесії, тому районному бюджету завдано
матеріальної шкоди на суму 14 993,00 гривень. З метою забезпечення
виконання Постанови Вінницького окружного адміністративного суду від 23
вересня 2015 року по справі №802/2766/15-а та недопущення нецільового
використання коштів районною радою, а також скарг працівників апарату,
щодо неотримання виплат, передбачених у розрахунку до кошторису районної
ради, фінансове управління просить внести дане питання на розгляд сесії
районної ради. Рекомендувала подати регресний позов до винних осіб.
ВИСУПИВ: Загороднюк С.А.– голова районної ради. Повідомив, результатом
проблеми стала ситуація, що казначейство заблокувало рахунки районної
ради.
ВИРІШИЛИ: Внести дане питання зі змінами на розгляд сесії.
Голова районної ради Загородюк С.А. повідомив присутнім, що до районної
ради надійшов лист виконавчого директора Вінницької обласної Асоціації
органів місцевого самоврядування В.Рубана від 14.12.2015 року №167, щодо
виділення коштів у сумі 5000 (п’ять тисяч) гривень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у виділенні коштів і не вносити
питання на розгляд сесії районної ради.
Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

П. Мороз
С. Шевчук

