П Р О Т О К О Л № 11
засідання постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я,
освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, соціального захисту
населення, зайнятості та роботи з ветеранами
від 16 листопада 2016 року
Присутні:
Голова комісії: Колосенко О.Д.
Члени комісії: Дубова Л.П., Товарова Т.П., Швець В.А.
Відсутні члени комісії: Бойко О.І, Задорожна Н.М., Нечипоренко В.І.
Запрошені:
1. Загороднюк С.А. – голова районної ради;
Порядок денний:
1. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури і духовного
відродження Іллінецького району на 2016-2020 роки».
2. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
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 20162017 роки.
4. Про розгляд звернення депутата Іллінецької районної ради Швеця В.А. щодо
Проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Молодіжна.
СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури
і духовного відродження Іллінецького району на 2016-2020 роки».
Інформував:
Колосенко О.Д.– голова постійної комісії, ознайомив із
зверненням завідувача сектору культури і туризму райдержадміністрації
Письменної О.В. від 11.11.2016 року №544.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до Комплексної
програми розвитку культури і 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 підпункті 2.1.1 «Капітальний ремонт покрівлі, підвального приміщення та ІІ
поверху» пункту 2.1. «Іллінецький районний будинок культури» у графі 6
«районний бюджет» суму 1200,0 змінити на 1700,0; у графі 7 суму 300,0

1.1.
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змінити на 800,0; у рядку «Всього» у графі 6 суму 1450,0 змінити на 1950,0; у
графі 7 суму 350,0 змінити на 850,0;
- підпункт 2.1.3. пункту 2.1. «Іллінецький районний будинок культури»
викласти в новій редакції: «Придбання оргтехніки та обладнання для озвучення
і освітлення сцени»; у графі 6 суму 70,0 замінити на 75,0; графу
7
доповнити
суму
5,0
тис.
грн.
Відповідно
у
рядку «Всього» у графі 6 суму 70,0 тис. грн. змінити на суму 75,0 тис. грн.;
графу 7 доповнити сумою 5,0 тис. грн.;
- у підсумках «Всього» у графі 6 суму 3890,0 тис. грн. змінити на суму 4395,0
тис. грн., у графі 7 суму 680,0 тис. грн. змінити на суму 1230,0 тис. грн.,
відповідно у підпункті «районний бюджет» у графі 6 суму 2890,0 тис. грн.
змінити на суму 3395,0 тис. грн, у графі 7 суму 540,0 тис. грн. змінити на
суму1045,0 тис. грн.;
- підпункт 2.2.1 пункту 2.2. «Іллінецька централізована бібліотечна система»
викласти в новій редакції: «Капітальний ремонт системи опалення та
реконструкція даху Іллінецької районної бібліотеки; виготовлення проектнокошторисної документації»;
- у підпункті 2.2.3 «Придбання книг та підписка періодичних видань» у графі 6
суму 250,0 змінити на 255,0; у графі 7 суму 50,0 змінити на 55,0. Відповідно у
рядку «Всього» у графі 6 суму1000,0 змінити на 1005,0; у графі 7 суму 200,0
змінити на 205,0. У пункті «Всього» напрямку «Іллінецька централізована
бібліотечна система» у графі 6 суму 2397,0 змінити на 2402; у графі 7суму
598,0 на 603,0; відповідно у пункті «районний бюджет» у графі 6 суму 1147,0
змінити на 1152,0, у графі 7 суму 348,0 змінити на 353,0.;
- підпункт 2.4.1 пункту 2.4. «Іллінецька дитяча музична школа» викласти в
новій редакції: «Капітальний ремонт класних кімнат, котельні та роздягальні;
виготовлення проектно-кошторисної документації»;
1.2. у підсумках Програми «Загальний обсяг ресурсів» у графі 6 суму 21556,5
змінити на 22066,5; у графі 7 суму 4260,4 змінити на 4770,4; у ряду «Районний
бюджет» у графі 6 суми 7301,5 змінити на суму 7811,5; у графі 7 суму 1484,4
змінити на 1994,4.
СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої
галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки.
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Інформував:
Колосенко О.Д.– голова постійної комісії, ознайомив із
зверненням начальника відділу освіти райдержадміністрації Чеботарьової С.П.
від 08.11.2016 року №1128.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до Комплексної
програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки, а
саме:
1.1. Розділ VII «Напрями діяльності та заходи Програми», пункт 2.1.
«Підвищення якості шкільної освіти», підпункт 2.1.8. «Проведення заходів по
енергозбереженню» доповнити такими заходами:
№
з/п

Перелік заходів
програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансува
ння

Орієнтовані
обсяги
фінансування
всього

2.1.8

Проведення заходів
по
енергозбереженню:

2016-2020
роки

Місцеві органи
виконавчої
влади та органи
місцевого
самоврядування

2016

Районний
бюджет

Іллінецький НВК
«ЗОНІ І-ІІІ ступенівгімназія №2» реконструкція
фасаду

510

510

Дашівська ЗОНІ I- III
ступенів - капітальний
ремонт даху

250

250

Загальний обсяг
ресурсів

15170
Районний
бюджет
Бюджет
міської,
селищної,
сільських
рад

15170

Інші
джерела
фінансуван
ня

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:
Колосенко О.Д.– голова постійної комісії, ознайомив із
зверненням начальника управління праці та соціального захисту населення
Бурдельної Л.П. від 11.11.2016 року №2601/04.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
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, а саме:
Здійснення
одноразової
компенсаційної
виплати
за
учасників
1.12 навчання
антитерористичної операції та їх
дітей, передбаченої рішенням
сесії Вінницької обласної Ради від
22.09.2016 року №184.

20162017
роки

Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрац
ії

Обласний
бюджет

В
В
В межах
межах межах фінансув
фінансу фінансув ання,
вання, ання,
виділено
виділен виділен го на ці
ого на ого на ці заходи
ці
заходи
заходи

СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд звернення депутата Іллінецької районної ради
Швеця В.А. щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по
вул. Молодіжна.
Інформував: Швець В.А. – член постійної комісії, ознайомив із нагальною
потребою в проведенні
поточного ремонту дорожнього покриття по
вул. Молодіжна.
ВИСТУПИВ: Загороднюк С.А. – голова районної ради, зазначивши, що
питання розглядала постійна комісія районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва, на якій
рекомендовано звернутись до міської ради, адже ця ділянка дороги знаходиться
на балансі міста. Районна рада надіслала лист відповідного змісту, наразі чекає
на відповідь.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 0, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Не вносити питання до порядку денного чергової сесії, а
дочекатись відповіді з міської ради.
Голова постійної комісії
О. Колосенко
Секретар комісії

Т. Товарова

