ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
21 серпня 2018 року

м. Іллінці

Тридцята сесія сьомого скликання
Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Зареєструвалося:
Присутніх запрошених :

34
34
19
22

депутати
чол.
депутатів
чол.

У роботі сесії взяли участь: голова районної державної адміністрації
Лисак А.Р., заступники голови районної державної адміністрації Любаревич
В.В., Поїзд В.С., керівники структурних підрозділів райдержадміністрації,
комунальних закладів районної ради, голови територіальних громад,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Відкриває сесію заступник голови районної ради Нечипоренко В.І.
Звучить Державний Гімн України.
Робота сесії почалася із демонстрації відеоролика, присвяченого землякам,
котрі загинули в зоні АТО.
Регламент роботи сесії затверджений на 2 сесії районної ради сьомого
скликання.
Функції секретаріату здійснюють працівники виконавчого апарату
районної ради.
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і
працює на 30 сесії у складі 2 депутатів:
-Бойко Олександр Іванович
- партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Кобець Микола Миколайович
- Аграрна партія України;
Головуючий повідомив присутнім, що через відсутність кворуму
20.08.2018р. не відбулося засідання постійної комісії з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва.
Тому
виникла необхідність додаткового внесення до порядку денного сесії ряду
важливих питань:
- « Про внесення змін до рішення 23 сесії районної ради 7 скликання від
22.12.2017 року № 455 «Про районний бюджет на 2018 рік» (підтримано
депутатами одноголосно);
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- «Про затвердження Районної програми забезпечення виконання рішень суду
на 2018 рік».
Голова РДА Лисак А.Р. нагадав присутнім мотивацію прийняття
цієї програми.
Як було озвучено на попередній сесії, відділ освіти, молоді та спорту
РДА заборгував підприємцю Шмигуну Д.А. кошти в сумі 214057 грн. за
ремонтні роботи, проведені в Іллінецькій школі-гімназії ще в 2013-2014
роках, про що свідчать представлені та підписані обома сторонами акти
виконаних робіт та інші підтверджуючі документи. За цей період наросла
вже чимала пеня, але спільними зусиллями вдалося вмовити виконавця робіт
на підписання мирової угоди щодо відмови від штрафних санкцій, за умови
сплати суми основного боргу.
Заборгованість у сумі 110567 грн. з 2016 року існує і в управлінні праці
та соціального захисту населення РДА перед ПАТ « Укртелеком» з
компенсації пільг на телекомунікаційні послуги . По цій справі проходили
суди різних інстанцій, подавалися апеляційні скарги, але Верховний Суд
України залишив рішення на користь « Укртелекому» в силі.
При подальшому затягуванні із заборгованістю будуть застосовані штрафні
санкції,
збільшення боргових сум,
нарахування пені та арешт на
невизначений термін казначейських рахунків установ –боржників, що
призведе до непередбачуваних результатів. Погашення боргів за судовими
рішеннями не передбачено, але відповідно до програмно-цільового методу
Бюджетного кодексу, будь-яке фінансування неможливе без відповідної
програми. Тому, на попередній сесії було дано доручення керівникам, яких
безпосередньо стосується це питання, терміново розробити програму, яка
вноситься на розгляд депутатів; ( це доповнення підтримано більшістю голосів
« за-18», « утримався-1»).
У зв’язку з напруженим графіком роботи та обмеженим складом
присутніх на пленарному засіданні депутатів, запропоновано змінити черговість
розгляду питань порядку денного, надавши пріоритет питанням, пов’язаним із
виділенням коштів. Ця пропозиція підтримана депутатами одноголосно.
Порядок денний 30 сесії із доповненнями прийнято одноголосно;
( результати поіменного голосування додаються).
Порядок денний:
1. Про внесення змін до рішення 23 сесії районної ради 7 скликання від
22.12.2017 року № 455 «Про районний бюджет на 2018 рік».
2. Про затвердження Районної програми забезпечення виконання
рішень суду на 2018 рік.
3. Про призначення Коваля В.І. на посаду головного
лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради.
4. Про надання дозволу заступнику голови районної ради на здачу в
оренду вільних приміщень Головному територіальному управлінню
юстиції у Вінницькій області.
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5. Про хід виконання заходів Комплексної програми ремонту та утримання
автомобільних доріг загального користування державного та місцевого
значення Іллінецького району на 2016-2020 роки.
6.Про роботу комунальних закладів Іллінецької районної ради.
СЛУХАЛИ 1: «Про внесення змін до рішення 23 сесії районної ради 7
скликання від 22.12.2017 року № 455 «Про районний бюджет на 2018 рік».
Інформує: Криворот Н.Г. – заступник начальника-начальник
бюджетного відділу фінансового управління РДА;
Вона надала інформацію щодо проекту рішення.
Шановна президіє, депутати та запрошені!
Вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до
районного бюджету на 2018 рік, що підготовлений відповідно до статей 78,
101 Бюджетного кодексу України, клопотань головних розпорядників
бюджетних коштів, схвалений розпорядженням голови райдержадміністрації
від 17 серпня 2018 року №146 та наданий на розгляд постійної комісії
районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку
району та підприємництва.
Цей проект розданий Вам на руки, але я коротко зупинюсь на
основному, а саме:
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами
війни III групи, відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету, збільшуються доходи загального фонду
районного бюджету на суму 927,53388 тис. гривень та видатки бюджету
розвитку спеціального фонду управлінню праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації на придбання квартири;
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій) збільшуються доходи загального фонду
районного бюджету та видатки управлінню праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації - 685,038 тис. гривень.
За рахунок субвенції, переданої з обласного бюджету, збільшуються
доходи спеціального фонду районного та передбачається міжбюджетний
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трансферт Іллінецькій міській раді – 171,99444 тис. гривень на реалізацію
проекту «Іллінецька астроблема»;
За рахунок субвенції, переданої Китайгородською сільською радою,
збільшуються доходи та видатки районного бюджету на фінансування
поточних видатків дошкільного навчального закладу – 32,723 тис. гривень,
будинку культури та клубу – 8,385 тис. гривень;
За рахунок субвенції, переданої Росоховатською сільською радою,
збільшуються доходи та видатки загального фонду районного бюджету на
фінансування поточних видатків дошкільного навчального закладу – 32,901
тис. гривень;
За рахунок субвенції, переданої Дашівською селищною радою,
збільшуються доходи загального фонду районного бюджету та видатки КЗ
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної
ради на 84,649 тис. гривень на заробітну плату з нарахуваннями;
За рахунок перевиконання районного бюджету за 7 місяців поточного
року збільшуються доходи та видатки районного бюджету на загальну суму
135,872 тис. гривень, в тому числі:
- комунальному закладу «Іллінецький районний будинок культури»
Іллінецької районної ради – 17,607 тис. гривень на заробітну плату з
нарахуваннями;
- відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – 20,000 тис.
гривень оплату відряджень;
- комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради – 77,807 тис. гривень
на сплату ЄСВ;
- комунальному підприємству «Іллінецька районна організація
радіомовлення» Іллінецької районної ради –10,458 тис. гривень на заробітну
плату з нарахуваннями;
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради – 10,000 тис. гривень на оплату
електроенергії;
Здійснюється перерозподіл видатків сектору культури і туризму
райдержадміністрації в межах кошторисних призначень за кодами програмної
та економічної класифікації видатків.
Збільшується профіцит загального фонду районного бюджету на суму
935,23954 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу
коштів до бюджету розвитку спеціального фонду.
Збільшується дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку
районного бюджету на суму 935,23954 тис. гривень, джерелом покриття
якого визначити надходження коштів із загального фонду.
Затверджуються зміни до рішення 23 сесії районної ради 7 скликання
від 22.12.2017 №455 «Про районний бюджет на 2018 рік», внесені в
міжсесійний період розпорядженнями голови районної державної
адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань
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фінансів, бюджету,
соціально-економічного
розвитку району та
підприємництва:
від 26.07.2018 №138 «Про внесення змін до районного бюджету на
2018 рік».
від 07.08.2018 №143 «Про внесення змін до районного бюджету на
2018 рік».
Шановні депутати, цей проект рішення вноситься на ваш розгляд.
Після заслуханої інформації було озвучено ряд важливих доповнень і
пропозицій, які необхідно внести до проекту рішення:
Заступник голови районної ради Нечипоренко В.І :
-за рахунок субвенції, переданої Іллінецькою міською радою, збільшити
доходи загального фонду районного бюджету на суму 15,000 тис. гривень та
видатки
комунальному некомерційному
підприємству
«Іллінецька
центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради на придбання
запасних частин на ремонт автомобілів – 15,000 тис. гривень ( підтримано
депутатами одноголосно);
-районній раді здійснити перерозподіл видатків в межах кошторисних
призначень між кодами економічної класифікації на виплату позивних вимог
- 3,462 тис. гривень гривень; ( підтримано депутатами одноголосно).
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р.:
За рахунок перевиконання бюджету за підсумками 7-ми місяців 2018
року :
- відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації на виплату
заробітної плати з нарахуваннями, відпускних працівникам Іллінецького
міжшкільного навчально-виробничого комбінату – 168,037 тис. гривень;
На виконання судових рішень, у зв’язку з обмеженим фінансуванням
немає можливості повністю сплатити ці борги , тому:
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації –
виділити 50,000 тис. гривень на погашення
заборгованості за надані пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку
за 2016 рік;
-відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – виділити
50,000 тис. гривень на погашення заборгованості за виконанні роботи по
капітальному ремонту Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2; ( підтримано депутатами
одноголосно).
Депутат районної ради Бойко О.І.,
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – 39,167
тис. грн. на поточний ремонт з утеплення перекриття (спортивна кімната)
Слободищенської ЗОШ І-ІІІ ст.
Лисак А.Р., голова РДА, уточнив, що ці кошти будуть виділені за рахунок
залишку освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2018 року;
( підтримано депутатами одноголосно).
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ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення 23 сесії районної ради
7 скликання від 22.12.2017 року № 455 «Про районний бюджет на 2018 рік»
із доповненнями прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 2: «Про затвердження Районної програми забезпечення виконання
рішень суду на 2018 рік»;
Інформує : Нечипоренко В.І.- заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Районної програми забезпечення
виконання рішень суду на 2018 рік» прийнято присутніми депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 3: «Про призначення Коваля В.І. на посаду головного
лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради »;
Інформує: Нечипоренко В.І.- заступник голови районної ради;
Головуючий представив присутнім Коваля В.І., рекомендованого конкурсною
комісією
і постійною комісією районної ради з питань управління
комунальною власністю, торговельного і побутового обслуговування
населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів на
посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради » і
повідомив, що заявлений кандидат відповідає основним вимогам, про що
свідчить період його роботи виконувачем обов’язків головного лікаря цього
закладу, під час якої він зарекомендував себе як високопрофесійний,
відповідальний, освічений і кваліфікований спеціаліст.
Маючи
організаторські, господарські та адміністративно - управлінські задатки, він
успішно виконуватиме
обов’язки керівника районного підприємства
первинної ланки медицини.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про призначення Коваля В.І. на посаду головного
лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 4: «Про надання дозволу заступнику голови районної ради на
здачу в оренду вільних приміщень Головному територіальному управлінню
юстиції у Вінницькій області »;
Інформує: Нечипоренко В.І.- заступник голови районної ради;
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу заступнику голови районної
ради на здачу в оренду вільних приміщень Головному територіальному
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управлінню юстиції у Вінницькій області » прийнято присутніми депутатами
одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Депутат районної ради Сенчук М.О. залишив сесійну залу і подальшої участі
в роботі пленарного засідання не брав.
СЛУХАЛИ 5: «Про хід виконання заходів Комплексної програми ремонту
та утримання автомобільних доріг загального користування державного та
місцевого значення Іллінецького району на 2016-2020 роки»;
Інформує: Пачос М.М., головний спеціаліст сектору
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
РДА;
Шановні, присутні!
З 01 січня 2018 року дороги, які раніше обслуговувалися службою
автомобільних доріг, були передані на баланс департаменту житлово –
комунального господарства та енергетики Вінницької обласної державної
адміністрації. Було передано сім з половиною тисяч кілометрів місцевих
доріг. Загальна протяжність доріг в Іллінецькому районі становить 288,5
кілометрів, в тому числі: 133,7 км – державні дороги, 154,8 кілометрів –
місцеві дороги.
На виконання «Комплексної програми ремонту та утримання
автомобільних доріг загального користування державного та місцевого
значення Іллінецького району на 2016 – 2020 роки» у 2018 році було
здійснено ряд заходів, а саме:
- Іллінецьким дорожньо-ремонтним пунктом філії «Липовецький райавтодор»
дочірнього підприємства «Вінницький облавтодор» ВАТ «Державна
акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» було освоєно 9 млн.
грн. (з них 1 млн. додатково наданих коштів) та відремонтовано дороги:
* Торків – Брацлав – Леухи – границя Черкаської області (виконано робіт на 6
млн. 414,1 тис. грн.);
* границя Житомирської області – Погребище – Іллінці (відремонтовано 12,4
км на суму 1 млн. 012 тис. грн.);
* Паріївка – ст. Оратів (відремонтовано 9,3 км на суму 562 тис. грн.);
* Іллінці – Красненьке (відремонтовано 10 км на суму 250,8 тис. грн.);
* Немирів – Іллінці (відремонтовано 10 км на суму 549,7 тис. грн.);
* Кам’яногірка – Криштопівка (відремонтовано 9,3 км на суму 562 тис. грн.);
* Немирів – Іллінці – Лугова (відремонтовано 2 км на суму 607,1 тис. грн.).
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За рахунок коштів місцевих бюджетів із запланованих 100 тис. грн.
реконструйовано 15 тис м.кв. доріг та освоєно 45 тис. грн. – по Городоцькій
сільській раді.
На утримання доріг заплановано 152,7 тис. грн. за рахунок коштів
місцевого бюджету та 67,4 тис. грн. позабюджетних коштів, з яких вже
освоєно 60 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету та 62,4 тис. грн.
позабюджетних коштів.
На поточний ремонт доріг із запланованих 90 тис. грн. освоєно 7,3 тис.
грн. (по Слободищенській сільській раді).
На капітальний ремонт вулиць комунальної власності по Дашівській ОТГ
виділено 730,69 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету та 2 млн. 087
тис. за рахунок коштів субвенції.
Окрім цього, оновлюються засоби організації дорожнього руху (знаки,
покажчики, назви населених пунктів), встановлюються додаткові майданчики
для зупинки транспортних засобів.
Як відомо, ремонт доріг – процес безперервний і вимагає великих
щорічних капіталовкладень та клопіткої праці. Поле для діяльності – велике.
Негайного якісного ремонту потребує дорога Жадани – Сорока.
У зв’язку з недостатнім фінансуванням, проблемним залишається
покращення технічного стану мостового господарства, зокрема ремонт
Дашівського, Кальницького мостів та моста в Камяногірці.
Гадаю, спільними зусиллями дорожників, державних служб та органів
місцевого самоврядування згодом ми будемо мати якісні та безпечні дороги.
Після прослуханої інформації голова райдержадміністрації Лисак А.Р.
відповів на ряд запитань щодо перспектив проведення капітальних та
поточних ремонтів доріг району.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про хід виконання заходів Комплексної програми
ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування
державного та місцевого значення Іллінецького району на 2016-2020 роки »
прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ 6: «Про роботу комунальних закладів Іллінецької районної
ради»;
Інформують:
Крижанівський С.І.- директор Іллінецького міжшкільного навчальновиробничого комбінату Іллінецької районної ради;
Краснянська І.О.-директор комунального закладу « Районний будинок
культури» Іллінецької районної ради;
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( інформації додаються).
ВИРІШИЛИ: рішення «Про роботу комунальних закладів Іллінецької
районної ради» прийнято присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Головуючий закриває 30 сесію районної ради сьомого скликання.
Звучить Державний Гімн України.
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко.

