П Р О Т О К О Л № 15
засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю,
торговельного і побутового обслуговування населення, комплексного
розвитку і благоустрою населених пунктів.
від 21 грудня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Стельмащук М.С.
Присутні члени постійної комісії: Маруненко О.Г., Кудина П.М.,
Поступайло О.І..
Відсутні : Салій В.М., Гусак Ю.М.
Запрошені:
1. Загороднюк С.А.- голова районної ради.
2. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату.
3. Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
4. Купрій І.І. - начальник відділу економічного розвитку районної державної
адміністрації.
5. Атаманюка О.Є. - головний лікар комунального закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги».
6. Письменна О.В. - завідувач сектору культури і туризму Іллінецької
районної державної адміністрації.
7.Зайчук Ю.К. – завідувач сектору сім’ї, молоді і спорту.
8. Бурдельна Л.П. - начальник управління праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації.
9. Колосенко О. Д. – голова постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, соціального
захисту населення, зайнятості та роботи з ветеранами.
10. Задорожна Н. М. - член постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, соціального
захисту населення, зайнятості та роботи з ветеранами.
11. Бойко О. І. - член постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, соціального
захисту населення, зайнятості та роботи з ветеранами.
Порядок денний
1. Про розгляд проекту рішення «Про районний бюджет на 2017 рік».
2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району за 2016 рік та затвердження Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району на 2017 рік.

3. Про затвердження Районної програми сприяння функціонування
Центру надання адміністративних послуг Іллінецької районної державної
адміністрації на 2016-2017 роки.
4. Про затвердження Програми організації відзначення в районі
державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних делегацій,
нагородження почесними грамотами та подяками районної державної
адміністрації та районної ради кращих колективів, окремих працівників
різних галузей у 2017 році.
5. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури та
духовного відродження Іллінецького району на 2016–2020 роки.
6. Про затвердження Програми «Розвиток первинної медико-санітарної
допомоги і Іллінецькому районі на 2017–2020 роки».
7. Про внесення змін до Соціальної програми розвитку фізичної культури
і спорту в Іллінецькому районі на 2013–2017 роки.
8. 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.
9. Про надання на погодження на призначення директора Копіївської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради.
10. Про вихід із складу засновників Павлівської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
11. Про вихід із складу засновників Василівської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
12. Про вихід із складу засновників Лисогірської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
13. Про вихід із складу засновників Якубівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
14. Про вихід із складу засновників Хрінівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
15. Про вихід із складу засновників Красненьківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
16. Про вихід із складу засновників Жаданівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
17. Про вихід із складу засновників Жорнищенської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької області.
18. Про вихід із складу засновників Іллінецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1 Іллінецької районної ради Вінницької області.
19. Про вихід із складу засновників Іллінецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №3 Іллінецької районної ради Вінницької області.
20. Про вихід із складу засновників Іллінецького навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2» Іллінецької
районної ради Вінницької області.
21. Про план роботи районної ради на 2017 рік.

ВИСТУПИВ: Стельмащук М.С. – голова постійної комісії,
проінформував присутніх про те, що на попередньому засіданні постійної
комісії районної ради з питань управління комунальною власністю,
торговельного і побутового обслуговування населення, комплексного
розвитку і благоустрою населених пунктів, яке відбулася 19.12.2016 року
розглядалося питання « Про надання дозволу голові районної ради на здачу в
оренду частини вільного приміщення редакції газети «Трудова Слава».
Члени комісії рекомендували внести дане питання на розгляд чергової сесії.
В ході підготовки проекту рішення з’ясувалося, що балансоутримувачем
приміщення є редакції газети «Трудова Слава». Тому це питання потрібно
зняти з порядку денного чергової сесії.
ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного чергової сесії питання« Про
надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду частини вільного
приміщення редакції газети «Трудова Слава».
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту рішення «Про районний бюджет на
2017 рік».
Інформувала: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління
районної державної адміністрації. Ознайомила присутніх з проектом
рішення.
ВИРІШИЛИ : 1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 240 021,733 тис. грн., у тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 238 146,253 тис. грн., доходи
спеціального фонду районного бюджету 1 875,480 тис. грн. згідно з додатком
№1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 240 021,733 тис. грн., у тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 238 146,253 тис. грн., видатки
спеціального фонду районного бюджету 1 875,480 тис. гривень.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду
238 146,253 тис. грн. та спеціальному фонду 1 875,480 тис. грн. згідно з
додатком №3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
районного бюджету у сумі 150,000 тис. гривень згідно з додатком №2 до
цього рішення.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком
№4 до цього рішення:
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по

догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу –
63 552,700 тис. гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг
та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот – 67 367,800 тис. гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг
та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу – 13 632,500 тис. гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 2 039,500 тис. гривень;
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
30 770,800 тис. гривень;
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
24 038,900 тис. гривень, в тому числі субвенція передана з міської об’єднаної
територіальної громади – 9 107,800 тис. гривень;
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров’я – 12 346,500 тис. гривень;
базова дотація – 6 063,600 тис. гривень;
субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та
інвалідів війни – 5,526 тис. гривень;
субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи –
14,630 тис. гривень;
субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на
бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне
обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп –
12,100 тис. гривень;
субвенція з місцевих бюджетів на утримання комунального
підприємства «Районний трудовий архів» Іллінецького району Вінницької
області – 137,110 тис. гривень;

субвенція з місцевих бюджетів на забезпечення соціальними послугами
громадян похилого віку, інвалідів, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами
– 106,170 тис. гривень;
субвенція з місцевих бюджетів на фінансування загальноосвітніх шкіл
(заробітна плата з нарахуваннями кухарям, оплата енергоносіїв та харчування
учнів) – 124,200 тис. гривень;
субвенція з місцевих бюджетів на утримання фахівців із соціальної
роботи районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді –
331,217 тис. гривень;
субвенція з районного бюджету на фінансування дошкільних
навчальних закладів – 8 422,587 тис. гривень;
субвенція з районного бюджету на фінансування сільських, селищного
будинків культури та клубів – 1 804,555 тис. гривень;
субвенція з районного бюджету на фінансування Дашівської місцевої
пожежної частини – 100,000 тис. гривень;
5. Затвердити резервний фонд районного бюджету на 2017 рік у сумі
1 863,390 тис. гривень.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
районного бюджету на 2017 рік:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- 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 1 577,296 тис. грн. згідно
з додатком №6 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 на заходи з енергозбереження в
обсязі не менше 1% загального обсягу фінансування відповідної галузі;
- 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 2017 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;
- на усіх стадіях вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4
статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої
потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам
бюджетних закладів;
- в бюджетних закладах яких допущена незабезпечена потреба із
заробітної плати, усі кошти спрямовується насамперед на обов’язкові
виплати із заробітної плати;
- видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників
бюджетних закладів здійснюються виключно після забезпечення
обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;
- провести інвентаризацію діючих місцевих програм та детальний
аналіз передбачених у них завдань та заходів з метою упорядкування (та/або
припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими,
неефективними, недоцільними та неактуальними на сьогодні, а також тих, на
реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з
районного бюджету;
- на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній раді щодо
внесення змін до місцевих програм, а також припинення їх дії.
11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на
2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97
Бюджетного кодексу джерелами формування у частині фінансування є
надходження, визначені статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо
районного бюджету.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені
статтею 691 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, 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, які в обов’язковому порядку узгоджуються з розпорядниками
коштів та фінансовим управлінням районної державної адміністрації.
15. Рекомендувати районній раді, Іллінецькій міській об’єднаній
територіальній громаді, Дашівській селищній об’єднаній територіальній
громаді та сільських 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 розрахунку субвенції з районного бюджету
сільським та селищному бюджетам на здійснення поточних видатків на
утримання дошкільних навчальних закладів на 2017 рік, згідно з додатком
№7 та Формулу розрахунку субвенції з районного бюджету сільським та
селищному бюджетам на здійснення поточних видатків на утримання
будинків культури та клубів на 2017 рік, згідно з додатком №8.
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 бюджетів Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади,
Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади та сільських,
відповідно до розрахунків поданих управлінням праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації, згідно укладених угод між місцевими
радами.

18. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України,
надати право районній державній адміністрації без погодження постійної
комісією районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку району та підприємництва, з наступним затвердженням рішенням
сесії районної ради, здійснювати у міжсесійний період:
- зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій
з державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних
змін до районного бюджету;
- перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджету за
головними розпорядниками коштів.
19. Установити, що в 2017 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 2017 році згідно з додатком №7 до цього рішення.
21. На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу
України щодо запровадження програмно-цільового методу з січня 2017 року.
районний бюджет на 2017 рік приймається з врахування норм програмноцільового методу бюджетування.
22. Відповідно до звернень сільських та селищної рад продовжити в
2017 році фінансування дошкільних навчальних закладів та клубних закладів
з бюджетів сіл, селища за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного
бюджету бюджетам місцевого самоврядування.
23. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації
від 16 грудня 2016 року №286 “Про схвалення проекту рішення сесії
районної ради “Про районний бюджет на 2017 рік”, від 16 грудня 2016 року
№ 287 „Про прогноз районного бюджету на 2018-2019 роки”.
24. 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».
25. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

СЛУХАЛИ: 2. Про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Іллінецького району за 2016 рік та затвердження Програми
економічного і соціального розвитку Іллінецького району на 2017 рік.
Інформувала: Купрій І.І. - начальник відділу економічного розвитку
районної державної адміністрації. Ознайомила присутніх з проектом рішення
(додається).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради:
1, Затвердити «Програму економічного і соціального розвитку
Іллінецького району на 2017 рік» (додається).
2. Рекомендувати управлінням та відділам районної державної
адміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищної та міської рад:
2.1. Вжити заходів щодо виконання програмних пріоритетів і завдань;
2.2. При розробці програм економічного і соціального розвитку
територіальних громад на 2017 рік керуватись цілями та завданнями,
визначеними даною програмою.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Районної програми сприяння
функціонування Центру надання адміністративних послуг Іллінецької
районної державної адміністрації на 2016-2017 роки.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами Іллінецької районної
ради. Ознайомив присутніх з проектом Районної програми сприяння
функціонування Центру надання адміністративних послуг Іллінецької
районної державної адміністрації на 2016-2017 роки(додається).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради:
1. Затвердити Програму сприяння функціонування Центру надання
адміністративних послуг Іллінецької районної державної адміністрації на
2016-2017 роки, далі Програма (додається).
2. Рекомендувати структурним підрозділам районної державної
адміністрації забезпечити реалізацію заходів Програми.
3. Фінансування Програми, здійснювати за рахунок коштів місцевих
бюджетів та інших джерел, не заборонених законом.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Програми організації відзначення в районі
державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних делегацій,
нагородження почесними грамотами та подяками районної державної
адміністрації та районної ради кращих колективів, окремих працівників
різних галузей у 2017 році.

Інформувала: Письменна О.В. - завідувач сектору культури і туризму
Іллінецької районної державної адміністрації. Ознайомила присутніх з
проектом Програми організації відзначення в районі державних свят,
ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних делегацій, нагородження
почесними грамотами та подяками районної державної адміністрації та
районної ради кращих колективів, окремих працівників різних галузей у 2017
році (додається).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради:
1. Затвердити Програму організації відзначення в районі державних
свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних делегацій,
нагородження почесними грамотами та подяками районної державної
адміністрації та районної ради кращих трудових колективів, окремих
працівників різних галузей у 2017 році (додається).
2. Затвердити Порядок використання коштів районного бюджету,
передбачених на виконання заходів Програми (додається).
3. Фінансування заходів Програми у 2017 році проводити за рахунок
коштів районного бюджету.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
культури та духовного відродження Іллінецького району на 2016–2020 роки.
Інформувала: Письменна О.В. - завідувач сектору культури і туризму
Іллінецької районної державної адміністрації. Ознайомила присутніх зі
змінами до Комплексної програми розвитку культури та духовного
відродження Іллінецького району на 2016–2020 роки (додаються).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внесення змін до
Комплексної програми розвитку культури та духовного відродження
Іллінецького району на 2016–2020 роки, а саме:
- у пріоритеті 2 «Забезпечення фукціонування закладів культури, проведення
реконструкцій, ремонтно-реставраційних робіт. Модернізація і технічне
переоснащення» розділу 5 «Напрями діяльності і заходи Програми»:
у напрямку 2.1. «Іллінецький районний будинок культури»:
- пункт 2.1.4. викласти в новій редакції «установка громовідводу та
блискавковідводу,
укомплектування
пожежного
щита,
придбання
вогнегасників»; у графі 8 суму 20,0 тис. грн. змінити на 30,0 тис. грн.; у
підсумках «всього» у графі 8 суму 20,0 тис.грн. змінити на 30,0 тис. грн.;
- пункт 2.1.5. викласти в новій редакції «Придбання обладнання та
музичних інструментів»; у графі 8 суму 50,0 тис.грн. змінити на 200,0
тис.грн.; у підсумках «всього» суму 100,0 тис.грн. змінити на 200,0 тис.грн.;
- пункт 2.1.6. викласти в новій редакції «придбання сценічних костюмів,
сценічного взуття та театрального інвентарю»; у графі 8 суму 60,0 тис.грн.

змінити на 110,0 тис.грн; у підсумках «всього» у графі 8 суму 100,0 тис.грн.
змінити на 150,0 тис.грн.;
- у пункті 2.1.10 «Придбання автобуса» графу 8 доповнити сумою 300,0
тис.грн.; у підсумках «всього» графу 8 доповнити сумою 300,0 тис.грн.
У підсумках «Всього» напрямку «Іллінецький районний будинок
культури» у графі 8 суму 870,0 тис. грн. змінити на суму 1030,0 тис.грн.,
відповідно у підпункті «районний бюджет» у графі 8 суму 1045,0 тис.грн.
змінити на суму 1205,0 тис.грн.
у напрямку 2.2. «Іллінецька централізована бібліотечна система»:
- у пункті 2.2.1 графу 3 доповнити датою 2017; графу 8 доповнити
сумою 400,0 тис.грн.;
- у пункті 2.2.2. у графі 8 суму 100,0 тис.грн. змінити на 400,0 тис.грн.;
- у пункті 2.2.9 у графі 8 суму 30,0 тис.грн. змінити на 40,0 тис.грн.;
- у пункті 2.2.10 у гафі 8 суму 30,0 тис.грн. змінити на 326,0 тис.грн.;
Доповнити напрямок такими пунктами:
- 2.2.13. «Придбання вогнегасників, господарчих та канцелярських
товарів». Графу 8 цього пункту доповнити сумою 20,0 тис.грн.;
- 2.2.14. «Перевірка газового обладнання та електролічильників». Графу
8 цього пункту доповнити сумою 2,0 тис.грн.
Відповідно у рядку «Всього» у графі 8 суму 200,0 тис.грн. змінити на
222,0 тис.грн.
У підсумках «Всього» напрямку «Іллінецька централізована бібліотечна
система» у графі 8 суму 523,0 тис.грн. змінити на 728,0 тис.грн.; відповідно
у пункті «районний бюджет» у графі 8 суму 273,0 тис.грн. змінити на 728,0
тис.грн.
У напрямку 2.3. «Іллінецький краєзнавчий музей»:
- у пункті 2.3.4. графу 3 доповнити датою 2017; графу 8 доповнити
сумою 30,0 тис.грн.;
Доповнити напрямок такими пунктами:
- 2.3.9 « Капітальний ремонт стелі; виготовлення проектно-кошторисної
документації». Графу 8 цього пункту доповнити сумою 110,0 тис.грн.;
- 2.3.10 «Поточний ремонт сходів». Графу 8 доповнити сумою 20,0
тис.грн.;
-2.3.11 «Виготовлення стендів. Придбання канцтоварів, господарчих
матеріалів, облікових книг». Графу 8 цього пункту доповнити сумою 45,0
тис.грн.;
- 2.3.12 «Перевірка газового обладнання та електролічильників».Графу 8
цього пункту доповнити сумою 2,0 тис.грн.;

У підсумках «Всього» напрямку «Іллінецький краєзнавчий музей» у
графі 8 суму 360,0 тис.грн. змінити на 567,0 тис.грн.; відповідно у пункті
«районний бюджет» у графі 8 суму 310,0 тис.грн. змінити на 517,0 тис. грн.
У напрямку 2.4. «Іллінецька дитяча музична школа»:
- у пункті 2.4.1 у графі 8 суму 20,0 тис.грн. змінити на 110,0 тис.грн.;
- пункт 2.4.2. викласти в новій редакції «Придбання музичних
інструментів, обладнання та пюпітрів». У графі 8 суму 20,0 тис.грн. змінити
на 100,0 тис.грн.;
пункт 2.4.3. викласти в новій редакції «Придбання сценічних костюмів
та сценічного взуття». Графу 3 доповнити датами 2017 – 2020. Графу 8
доповнити сумою 50,0 тис.грн.
У підсумках «Всього» у графі 8 суму 12,0 тис.грн. змінити на 220,0
тис.грн.
- пункт 2.4.5. викласти в новій редакції «Придбання меблів».
Доповнити напрямок такими пунктами:
- 2.4.11. «Придбання вогнегасників».Графу 8 доповнити сумою 10,0
тис.грн.;
- 2.4.12. «Оплата послуг». Графу доповнити 8 сумою 5,0 тис.грн.;
У підсумках «Всього» напрямку «Іллінецька дитяча музична школа» у
графі 8 суму 150,2 тис.грн. змінити на 371,2 тис.грн.; відповідно у пункті
«районний бюджет» у графі 8 суму 119,2 тис.грн. змінити на 340,2 тис.грн.
у напрямку 2.5. «Дашівська дитяча музична школа»:
- у пункті 2.5.3. у графі 8 прописати суму 38,0 тис.грн.;
-у пункті 2.5.4. у графі 8 прописати суму 20,0 тис.грн.;
Доповнити напрямок такими пунктами:
- 2.5.10. «Придбання вогнегасників, канцтоварів та господарчих
матеріалів». У графі 8 прописати суму 5,0 тис.грн.
- 2.5.11. «Перевірка електролічильників». У графі 8 прописати суму 2,0
тис.грн.
У підсумках «Всього» напрямку «Дашівська дитяча музична школа» у
графі 8 суму 40,0 тис.грн. змінити на 63,0 тис.грн.; суму 331,7 тис. грн.
змінити на 394,7 тис.грн. Відповідно у пункті «районний бюджет» у графі 8
суму 311,7тис.грн. змінити на 374,7 тис.грн.
у напрямку 2.7. «Централізована бухгалтерія сектору культури і туризму
райдержадміністрації»:
- У пункті 2.7.1. у графі 8 прописати суму 10,0 тис.грн.;
Доповнити напрямок такими пунктами:
- 2.7.4. «Придбання канцтоварів». У графі 8 цього пункту прописати
суму 10,0 тис.грн.;
- 2.7.5. «Оплата послуг зв’язку та обслуговування програм». У графі 8
прописати суму 10,0 тис.грн.

У підсумках «Всього» напрямку «Централізована бухгалтерія сектору
культури і туризму райдержадміністрації» у графі 8 прописати суму 30,0
тис.грн
у підсумках Програми «Загальний обсяг ресурсів» у графі 8 суму 4799,9
тис.грн. змінити на 5685,9; по районному бюджету у графі 8 суму 2023,9
змінити на суму 2909,9 тис.грн.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження Програми «Розвиток первинної медикосанітарної допомоги і Іллінецькому районі на 2017–2020 роки».
Інформував: » Атаманюка О.Є. - головний лікар комунального закладу
«Центр первинної медико-санітарної допомоги». Ознайомив присутніх з
проектом Програми «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги і
Іллінецькому районі на 2017–2020 роки» (додається).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради:
1. Затвердити Районному програму «Розвиток первинної медикосанітарної допомоги в Іллінецькому районі на 2017–2020 роки, далі
Програми.
2. Рекомендувати головному лікарю комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Атаманюку О.Є. контролювати
дотримання здійснення заходів цієї Програми.
3. Рекомендувати структурним підрозділам районної державної
адміністрації враховувати це рішення при розробці проектів програми
соціального і економічного розвитку району та районного бюджету на
наступні роки.
4. Фінансування цієї Програми здійснювати за рахунок коштів місцевих
бюджетів та інших джерел, не заборонених законом.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до Соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту в Іллінецькому районі на 2013–2017 роки.
Інформував: Зайчук Ю.К. – завідувач сектору сім’ї, молоді і спорту.
Ознайомив присутніх зі змінами до Соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту в Іллінецькому районі на 2013–2017 роки 9додаються).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до
Соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в Іллінецькому
районі на 2013–2017 роки (додаються).
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 8. 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.

Інформувала: Бурдельна Л.П. - начальник управління праці та
соціального захисту населення районної державної адміністрації.
Ознайомила присутніх зі змінами 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 (додаються). Також зауважила, що в
програмі не передбачено видатків для хворих на гемодіаліз яким потрібно
компенсувати проїзд до м. Вінниця. Це питання залишається відкритим і
його потрібно вирішити як найшвидше.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести зміни 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
(додається)
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 9. Про надання на погодження на призначення директора
Копіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради.
Інформував: Стельмащук М.С. – голова постійної комісії.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради надати погодження на
призначення директора Копіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Іллінецької районної ради – Тітаренко Любові Василівни.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 10. Про вихід із складу засновників Павлівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Повідомив присутнім, що всі школи які увійшли в Іллінецьку
міську об’єднану територіальну громаду на 10 сесії були передані із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади. Для того
щоб міська рада змогла привести у відповідність документи Іллінецька
районна рада має вийти зі складу засновників Павлівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів та передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній ради вийти із складу засновників
Павлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради
Вінницької області. Передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

СЛУХАЛИ: 11. Про вихід із складу засновників Василівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Повідомив присутнім, що всі школи які увійшли в Іллінецьку
міську об’єднану територіальну громаду на 10 сесії були передані із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади. Для того
щоб міська рада змогла привести у відповідність документи Іллінецька
районна рада має вийти зі складу засновників Василівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів та передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній ради вийти із складу засновників
Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради
Вінницької області. Передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 12. Про вихід із складу засновників Лисогірської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Повідомив присутнім, що всі школи які увійшли в Іллінецьку
міську об’єднану територіальну громаду на 10 сесії були передані із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади. Для того
щоб міська рада змогла привести у відповідність документи Іллінецька
районна рада має вийти зі складу засновників Лисогірської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів та передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній ради вийти із складу засновників
Лисогірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Іллінецької районної ради
Вінницької області. Передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 13. Про вихід із складу засновників Якубівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Повідомив присутнім, що всі школи які увійшли в Іллінецьку
міську об’єднану територіальну громаду на 10 сесії були передані із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у

власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади. Для того
щоб міська рада змогла привести у відповідність документи Іллінецька
районна рада має вийти зі складу засновників Якубівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів та передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній ради вийти із складу засновників
Якубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінецької районної ради
Вінницької області. Передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 14. Про вихід із складу засновників Хрінівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Повідомив присутнім, що всі школи які увійшли в Іллінецьку
міську об’єднану територіальну громаду на 10 сесії були передані із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади. Для того
щоб міська рада змогла привести у відповідність документи Іллінецька
районна рада має вийти зі складу засновників Хрінівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів та передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній ради вийти із складу засновників
Хрінівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінецької районної ради
Вінницької області. Передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 15. Про вихід із складу засновників Красненьківської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Іллінецької районної ради
Вінницької області.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Повідомив присутнім, що всі школи які увійшли в Іллінецьку
міську об’єднану територіальну громаду на 10 сесії були передані із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади. Для того
щоб міська рада змогла привести у відповідність документи Іллінецька
районна рада має вийти зі складу засновників Красненьківської

загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів та передати права засновників
Іллінецькій міській об’єднаній територіальній громаді.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній ради вийти із складу засновників
Красненьківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Іллінецької
районної ради Вінницької області. Передати права засновників Іллінецькій
міській об’єднаній територіальній громаді.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 16. Про вихід із складу засновників Жаданівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінецької районної ради Вінницької
області.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Повідомив присутнім, що всі школи які увійшли в Іллінецьку
міську об’єднану територіальну громаду на 10 сесії були передані із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади. Для того
щоб міська рада змогла привести у відповідність документи Іллінецька
районна рада має вийти зі складу засновників Жаданівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів та передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній ради вийти із складу засновників
Жаданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінецької районної
ради Вінницької області. Передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 17. Про вихід із складу засновників Жорнищенської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Іллінецької районної ради
Вінницької області.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Повідомив присутнім, що всі школи які увійшли в Іллінецьку
міську об’єднану територіальну громаду на 10 сесії були передані із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади. Для того
щоб міська рада змогла привести у відповідність документи Іллінецька
районна рада має вийти зі складу засновників Жорнищенської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів та передати права засновників
Іллінецькій міській об’єднаній територіальній громаді.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній ради вийти із складу засновників
Жорнищенської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Іллінецької
районної ради Вінницької області. Передати права засновників Іллінецькій
міській об’єднаній територіальній громаді.

Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 18. Про вихід із складу засновників Іллінецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Іллінецької районної ради
Вінницької області.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Повідомив присутнім, що всі школи які увійшли в Іллінецьку
міську об’єднану територіальну громаду на 10 сесії були передані із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади. Для того
щоб міська рада змогла привести у відповідність документи Іллінецька
районна рада має вийти зі складу засновників Іллінецької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 та передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній ради вийти із складу засновників
Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1Іллінецької районної
ради Вінницької області. Передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 19. Про вихід із складу засновників Про вихід із складу
засновників Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3
Іллінецької районної ради Вінницької області.
Іллінецької районної ради Вінницької області.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Повідомив присутнім, що всі школи які увійшли в Іллінецьку
міську об’єднану територіальну громаду на 10 сесії були передані із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади. Для того
щоб міська рада змогла привести у відповідність документи Іллінецька
районна рада має вийти зі складу засновників Про вихід із складу
засновників Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 та
передати права засновників Іллінецькій міській об’єднаній територіальній
громаді.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній ради вийти із складу засновників
Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № Іллінецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Іллінецької районної ради
Вінницької області. Передати права засновників Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

СЛУХАЛИ: 20. Про вихід із складу засновників Іллінецького навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2»
Іллінецької районної ради Вінницької області.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Повідомив присутнім, що всі школи які увійшли в Іллінецьку
міську об’єднану територіальну громаду на 10 сесії були передані із спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у
власність Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади. Для того
щоб міська рада змогла привести у відповідність документи Іллінецька
районна рада має вийти зі складу засновників Іллінецького навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2» та
передати права засновників Іллінецькій міській об’єднаній територіальній
громаді.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній ради вийти із складу засновників
Іллінецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-гімназія №2» Іллінецької районної ради Вінницької області.
Передати права засновників Іллінецькій міській об’єднаній територіальній
громаді.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
СЛУХАЛИ: 21. . Про план роботи районної ради на 2017 рік.
Інформував: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Ознайомив присутніх з планом роботи Іллінецької районної
ради на 2017 рік (додається).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районній ради затвердити план роботи
районної ради на 2017 рік.
Депутати головували : «За» - 4 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

Голова постійної комісії

М.С.Стельмащук

