П Р О Т О К О Л №6
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 13 січня 2015 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Колесник В.М., Школьний І.С., Попик І.В.
Відсутні: Змієвець Л.М., Сенчук М.С., Шевчук С.М.
Запрошені: 1. Лисак А.Р. – голова районної державної адміністрації;
2. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату;
3. Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної
державної адміністрації
4. Швець В.А. – заступник голови районної ради.
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту розпорядження голови райдержадміністрації
А.Лисака від11.01.2016 року №02,5-101 «Про внесення змін до районного
бюджету на 2016 рік».
2. Про розгляд клопотання директора Гайсинського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги І. Лісової від 16.12.2015
року №47 щодо затвердження Програми безоплатної вторинної правової
допомоги населенню Іллінецького району на 2016-2017 роки та виділення
коштів в сумі 30(тридцять) тисяч гривень.
3. Про розгляд звернення голови Секретаріату Української Асоціації
районних та обласних рад Ю. Андрійчука від 15.12.2015 року №С02-129/408
щодо передбачення коштів у бюджеті на 2016 рік для сплати членських
внесків.
4. Про розгляд звернення завідувача сектору культури і туризму
райдержадміністрації О. Письменної від 10.12.2015 року щодо виділення
коштів для придбання ламп РБК.
5. Про розгляд звернення голови обласної Ради А. Олійника від
23.12.2015 року №207-06-1697 щодо передбачення в місцевих бюджетах
фінансової підтримки районним та міським ветеранським організаціям.
6. Про розгляд реєстру звернень керівників територіальних органів,
громадян, що надійшли на ім’я голови районної державної адміністрації
та голови районної ради.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту розпорядження голови
райдержадміністрації А.Лисака від11.01.2016 року №02,5-101 «Про внесення
змін до районного бюджету на 2016 рік».
Інформувала: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Ознайомила присутніх з проектом розпорядження
голови райдержадміністрації (додається).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати районній державній адміністрації видати розпорядження
про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік, а саме:
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- зменшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41034200 «Медична субвенції державного бюджету місцевим
бюджетам» на суму 708,000 тис. гривень та видатки на суму 708,000 тис.
гривень, з них:
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради Вінницької області зменшуються видатки за КТКВК
080800 КЕКВ 2120 на суму 657,770 тис. гривень та збільшуються видатки
КЕКВ 2111 на суму 411,402 тис. гривень;
- Іллінецькій центральній районній лікарні зменшуються видатки за
КТКВК 080101 КЕКВ 2120 на суму 1159,221 тис. гривень та збільшуються
видатки КЕКВ 2111 на суму 697,589 тис. гривень;
- зменшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41033900 «Освітня субвенція державного бюджету місцевим
бюджетам» на суму 1288,500 тис. гривень;
- відділу освіти райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК
070201 КЕКВ 2120 на суму 3843,565 тис. гривень та збільшити видатки КЕКВ
2111 на суму 2179,214 тис. гривень, КЕКВ 2240 на суму 375,851 тис. гривень;
- збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41030600 на суму 2506,600 тис. гривень та видатки управлінню
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на суму 2506,600
тис. гривень, в тому числі: КТКВК 090302 КЕКВ 2730 на суму 135,000 тис.
гривень, КЕКВ 2240 на суму 0,550 тис. гривень, за КТКВК 090305 КЕКВ 2240
на суму 0,330 тис. гривень, за КТКВК 090306 КЕКВ 2730 на суму 400,000 тис.
гривень, за КТКВК 090307 КЕКВ 2730 на суму 120,000 тис. гривень, КЕКВ
2240 на суму 0,040 тис. гривень, за КТКВК 090308 КЕКВ 2730 на суму 30,000
тис. гривень, за КТКВК 090401 КЕКВ 2730 на суму 1148,680 тис. гривень, за
КТКВК 090413 КЕКВ 2730 на суму 70,000 тис. гривень, КЕКВ 2240 на суму
0,200 тис. гривень, за КТКВК 091300 КЕКВ 2730 на суму 600,000 тис. гривень,
КЕКВ 2240 на суму 1,800 тис. гривень;
- збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41030800 на суму 20798,780 тис. гривень та видатки управлінню
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на суму
20798,780 тис. гривень, в тому числі: за КТКВК 090201 КЕКВ 2730 на суму
2500,000 тис. гривень, за КТКВК 090207 КЕКВ 2730 на суму 55,000 тис.
гривень, за КТКВК 090210 КЕКВ 2730 на суму 350,000 тис. гривень, за
КТКВК 090405 КЕКВ 2730 на суму 17893,780 тис. гривень;
- збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41031000 на суму 2938,247 тис. гривень та видатки управлінню
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на суму 2938,247
тис. гривень, в тому числі: за КТКВК 090211 КЕКВ 2730 на суму 19,400 тис.
гривень, КЕКВ 2240 на суму 0,600 тис. гривень, за КТКВК 090406 КЕКВ 2730
на суму 2872,722 тис. гривень, КЕКВ 2240 на суму 45,525 тис. гривень;
- збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035800 на суму 653,145 тис. гривень та видатки управлінню
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації КТКВК 070303
КЕКВ 2730 на суму 653,145 тис. гривень;
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- зменшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41030900 на суму 200,297 тис. гривень та видатки управлінню
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на суму 200,297
тис. гривень, в тому числі: за КТКВК 090203 КЕКВ 2730 на суму 25,562 тис.
гривень, за КТКВК 090209 КЕКВ 2730 на суму 1,000 тис. гривень, за КТКВК
090214 КЕКВ 2730 на суму 134,600 тис. гривень, за КТКВК 170102 КЕКВ 2730
на суму 39,135 тис. гривень.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд клопотання директора Гайсинського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги І. Лісової від
16.12.2015 року №47 щодо затвердження Програми безоплатної вторинної
правової допомоги населенню Іллінецького району на 2016-2017 роки та
виділення коштів в сумі 30(тридцять) тисяч гривень.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату.
Ознайомив присутніх із клопотанням директора Гайсинського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги І. Лісової.
ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів, у зв’язку з першочерговим
направленням коштів на захищені статті видатків.
СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд звернення голови Секретаріату Української
Асоціації районних та обласних рад Ю. Андрійчука від 15.12.2015 року №С02129/408 щодо передбачення коштів у бюджеті на 2016 рік для сплати
членських внесків.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату.
Ознайомив присутніх із зверненням голови Секретаріату Української
Асоціації районних та обласних рад Ю. Андрійчука.
ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів, у зв’язку з першочерговим
направленням коштів на захищені статті видатків.
СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд звернення завідувача сектору культури і туризму
райдержадміністрації О.Письменної від 10.12.2015 року №933 щодо виділення
коштів для придбання ламп РБК.
Інформував: Мороз П.А – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
зверненням завідувача сектору культури і туризму райдержадміністрації
О.Письменної.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити дане питання на контролі і
повернутись до його розгляду на наступному засіданні комісії, коли буде
розглядатись розподіл вільного залишку районного бюджету.
СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд звернення голови обласної Ради А. Олійника від
23.12.2015 року №207-06-1697 щодо передбачення в місцевих бюджетах
фінансової підтримки районним та міським ветеранським організаціям.
Інформував: Мороз П.А – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
зверненням голови обласної Ради А. Олійника.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити дане питання на контролі і
повернутись до його розгляду на наступному засіданні комісії, коли буде
розглядатись розподіл вільного залишку районного бюджету.
Голова комісії вніс на розгляд додаткове питання «Про розгляд реєстру
звернень керівників територіальних органів, громадян, що надійшли на
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ім’я голови районної державної адміністрації та
ради». Присутні члени комісії погодили одноголосно.

голови

районної

СЛУХАЛИ: 6. Про розгляд реєстру звернень керівників територіальних
органів, громадян, що надійшли на ім’я голови районної державної
адміністрації та голови районної ради.
Інформувала: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Ознайомила присутніх з реєстром звернень, що
надійшли до райдержадміністрації та районної ради (додається),
ВИРІШИЛИ: У зв’язку з першочерговим направленням коштів на захищені
статті видатків, погодитись із відмовою у виділенні коштів заявникам
відповідно до реєстру звернень:
- Учителі Жаданівської та Кантелинської ЗОШ І-ІІІ ступенів від
28.12.2015 року щодо пільгового перевезення їх до шкіл, які знаходяться на
віддалених територіях. Рекомендовано відділу освіти районної державної
адміністрації вирішити питання за рахунок перерозподілу коштів в межах
кошторисних призначень.

Голова постійної комісії

П. Мороз

