УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 235
11 сесія 7 скликання

23 грудня 2016 року

Про внесення змін до Комплексної
програми розвитку культури і духовного
відродження Іллінецького району
на 2016-2020 роки
Розглянувши звернення завідувача сектору культури і туризму
районної державної адміністрації Письменної О.В. від 13.12.2016 року № 605
щодо внесення змін до Комплексної програми розвитку культури і духовного
відродження Іллінецького району на 2016-2020 роки, враховуючи
рекомендацію постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку та підприємництва від 20.12.2016 року та
керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. 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 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.;
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- 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.;
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- 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.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної
культури, спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та
роботи з ветеранами (Колосенко О.Д.)., з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку та підприємництва (Мороз П.А.).
Голова районної ради

С. Загороднюк

