ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
ПРОТОКОЛ

17.12.2015 р.

м. Іллінці
Третя сесія сьомого скликання

Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Присутніх на сесії:
Присутніх запрошених :

34 депутатів,
34 чол.,
28 депутатів,
56 чоловік.

В роботі сесії взяли участь:
Лисак А.Р, - голова районної державної адміністрації, Гомон В.В.начальник Іллінецького відділення поліції, представники засобів масової
інформації.
Відкриває сесію голова районної ради Загороднюк С.А.
Звучить Гімн України .
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і працює
на 3 сесії у складі 5 депутатів:
-Шевчук Сергій Миколайович - партія «Громадянська позиція»;
-Кобець Микола Іванович
- Аграрна партія України;
-Змієвець Леонід Миколайович- партія ВО « Батьківщина»;
-Бойко Олександр Іванович- партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
-Бобкова Олена Миколаївна
- партія « Українське об’єднання патріотівУкроп»;
Регламент роботи сесії затверджений на 2 сесії районної ради сьомого
скликання.
Функції секретаріату виконують працівники виконавчого апарату
районної ради.
Перед затвердженням порядку денного сесії головуючий озвучив
пропозицію президії районної ради про зняття з розгляду питання „Про
виконання Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку пожежної
охорони в Іллінецькому районі на 2011-2015 роки та затвердження
«Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів
та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів
оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому районі на 2016-2020 роки»
в зв”язку з необхідністю його доопрацювання.
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Тарасова В.П., депутат районної ради, голова постійної комісії з питань
законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики,
регламенту та європейської інтеграції, начальник фінансового
управління РДА, запропонувала додатково включити до порядку денного
питання „Про внесення змін до регламенту районної ради 7 скликання”, в
частині візування рішень після розгляду їх на постійних комісіях юристом
районної ради, щоб гарантувати їх відповідність чинному законодавству.
Депутати районної ради одноголосно підтримали зміни та доповнення до
порядку денного 3 сесії.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до складу президії районної ради 7 скликання.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
2. Про внесення змін до рішення 34 сесії районної ради 6 скликання від
13.01.2015 року №632 «Про районний бюджет на 2015 рік»
Інформує: Тарасова В.П., начальник фінансового управління районної
державної адміністрації.
3. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району за 2015 рік та затвердження Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району на 2016 рік.
Інформує: Купрій І.І., начальник відділу економіки районної державної
адміністрації.
4. Про районний бюджет на 2016 рік
Інформує: Тарасова В.П., начальник фінансового управління районної
державної адміністрації.
5. Про затвердження 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.
Інформує: Бурдельна Л.П.,начальник управління праці та соціального
захисту населення.
6. Про виконання Програми розвитку культури та духовного відродження на
2011- 2015 роки та затвердження Комплексної програми розвитку
культури і духовного відродження Іллінецького районну на 2016-2020
роки.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
7. 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 трудових колективів, окремих
працівників різних галузей у 2016 році.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
8. Про внесення змін до районної Програми забезпечення інформованості
населення Іллінецького району та розвитку електронного засобу масової
інформації комунального підприємства « Іллінецька районна організація
радіомовлення» Іллінецької районної ради на 2016-2020 роки.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
9. Про внесення змін до районної Програми забезпечення інформованості
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населення Іллінецького району та розвитку друкованого засобу масової
інформації Іллінецької районної газети «Трудова слава» на 2016-2020
роки.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
10.Про внесення змін до Соціальної програми розвитку фізичної культури і
спорту в Іллінецькому районі на 2013-2017 роки.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
11. Про внесення змін до Районної цільової соціальної програми
здоровлення та відпочинку дітей та молоді, розвитку мережі дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
12. Про надання дозволу управлінню праці та соціального захисту населення
Іллінецької райдержадміністрації на списання кредиторської
заборгованості, строк позовної давності якої минув.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
13. Про внесення змін до рішення №748 40 сесії районної ради 6 скликання
від 16 вересня 2015 року «Про прийняття майна до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району із
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області»
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
14. Про розірвання договору оренди комунального майна з Державною
фінансовою інспекцією у Вінницькій області
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
15. Про продовження терміну дії контракту із керівником комунального
закладу «Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради
Сидоренком А.П.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
16. Про продовження терміну дії контракту із керівником комунального
закладу «Дитячо юнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради
Демидою П. А.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
17. Про зміну розміру орендної ставки за орендоване майно ПрАТ УСК
«КНЯЖА «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
18. Про надання дозволу директору комунального закладу «Територіальний
центр соціального обслуговування» Іллінецької районної ради
Легкому Є. М. на здачу в оренду частини приміщення ФОП
Вдовиченку О.В.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
19. Про надання дозволу директору комунального закладу «Територіальний
центр соціального обслуговування» Іллінецької районної ради
Легкому Є. М. на здачу в оренду частини приміщення ФОП
Марківській Г.М.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
20. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що надається в оренду громадянину Козяру К.В. для
ведення фермерського господарства, розташованої на території
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Іллінецької міської ради Іллінецького району Вінницької області.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
21. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що надається в оренду фізичній особі-підприємцю
Майбороді К.В. для рибогосподарських потреб, розташованої на
території Купчинецької сільської ради Іллінецького району Вінницької
області.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
22 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, що надаються в оренду селянському (фермерському)
господарству «Перемога» для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованих на території Дашівської селищної ради
Іллінецького району Вінницької області.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
23. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки,для проведення земельних торгів, з продажу права
оренди на земельну ділянку державної власності (землі запасу) для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на
території Городоцької сільської ради Іллінецького району Вінницької
області.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
24. Про внесення змін до складу міжвідомчої координаційно-методичної
ради з правової освіти населення.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
25. Про встановлення надбавки директору комунального закладу
«Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької районної ради
Краснянській І.О.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
26. Про встановлення надбавки голові районної ради Загороднюку С.А.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
27. Про встановлення надбавки заступнику голови районної ради
Швецю В.А.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
28. Про преміювання голови районної ради та заступника голови районної
ради
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
29. Про відшкодування збитків завданих районному бюджету
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
30. Про ознайомлення з актом позапланової виїзної документальної ревізії
окремих питань фінансово- господарської діяльності у виконавчому
апараті Іллінецької районної ради за період з 24 лютого 2014 року по
1травня 2015 року Державної фінансової інспекції України від10.06.2015
року №08-13/10.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
31. Про внесення змін до регламенту районної ради 7 скликання.
Інформує: С.Загороднюк, голова районної ради.
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Порядок денний із доповненнями та змінами прийнято одноголосно.
Голова районної ради нагадав депутатам основні вимоги регламенту щодо
роботи сесії і попросив чітко їх дотримуватися.
СЛУХАЛИ:1. « Про внесення змін до складу президії районної ради 7
скликання”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради, повідомив, що в
міжсесійний період до районної ради надійшло повідомлення від політичної
партії „Громадянська позиція” про створення фракції, очільника якої,
депутата районної ради Дядю А.Ф., згідно Положення „Про президію
районної ради” потрібно ввести до складу президії.
ВИРІШИЛИ: Рішення « Про внесення змін до складу президії районної
ради 7 скликання” прийнято одноголосно
( рішення додається ).
Перед розглядом бюджетних питань голова постійної комісії з питань
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та
підприємництва Мороз П.А. залишив сесійну залу.
СЛУХАЛИ:2. « Про внесення змін до рішення 34 сесії районної ради 6
скликання від 13.01.2015 року №632 «Про районний бюджет на 2015
рік».
Інформувала: Тарасова В.П., начальник фінансового управління,
районної державної адміністрації, депутат районної ради:
Шановна президіє, депутати та запрошені!
Вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до
районного бюджету на 2015 рік, підготовлений відповідно до ст. 23 ст. 78
Бюджетного кодексу України, в зв’язку з надходженням до районного
бюджету субвенцій з сільських бюджетів, клопотань головних
розпорядників бюджетних коштів, з метою успішного завершення
бюджетного року та недопущення виникнення небюджетної кредиторської
заборгованості.
Даний проект розданий вам на руки, але я коротко зупинюсь на
основному, а саме:
- за рахунок субвенції, переданої Бабинською сільською радою,
збільшуються доходи та видатки загального фонду районного бюджету
комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на
суму 2,500 гривень на придбання електропилки Бабинській амбулаторії
загальної практики сімейної медицини;
- за рахунок субвенції, переданої Василівською сільською радою,
збільшуються доходи та видатки загального фонду районного бюджету на
фінансування поточних видатків сільського клубу на суму 1,000 гривень;
- за рахунок субвенції, переданої Жаданівською, Кальницькою,
Леухівською,
Росоховатською,
Хрінівською
сільськими
радами,
збільшуються доходи та видатки загального фонду районного бюджету
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управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на
суму 10,127 гривень на виплату грошової компенсації фізичним особам;
- за рахунок субвенції, переданої Жаданівською, Купчинецькою,
Хрінівською сільськими радами, збільшуються доходи та видатки
загального фонду районного бюджету Іллінецькому районному центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на суму 3,542 гривні на
утримання соціальних фахівців;
- за рахунок субвенції, переданої Жорницькою, Іллінецькою,
Леухівською сільськими радами збільшуються доходи та видатки загального
фонду районного бюджету відділу освіти райдержадміністрації на оплату
електроенергії Жорницької та Леухівської ЗОШ – 2,600 гривень, на
харчування учнів Іллінецької ЗОШ – 10,000 гривень;
- за рахунок субвенції, переданої Жаданівською, Іллінецькою,
Кальницькою, Копіївською, Леухівською, сільськими радами збільшуються
доходи та видатки загального фонду районного бюджету на фінансування
поточних видатків дошкільних навчальних закладів на суму 109,437 грн. та
будинків культури, клубів - 12,237 гривень;
- за рахунок субвенції, переданої Леухівською сільською радою
збільшуються доходи та видатки бюджету розвитку спеціального фонду
районного бюджету на суму 15,800 гривень, з них:
- відділу освіти райдержадміністрації - 6,000 гривень на придбання
ноутбука для Леухівської ЗОШ;
- фінансування капітальних видатків на придбання електроплити для
дошкільного навчального закладу с.Леухи - 9,800 гривень.
За рахунок вільного залишку коштів бюджету розвитку спеціального
фонду, що склався станом на 1 січня 2015 року, відповідно до укладених
договорів, передбачається субвенція в сумі 51,000 гривень, з яких:
- на будівництво системи водовідведення Іллінецької територіальної
громади - 28,000 гривень;
- співфінансування проекту «Створення комфортних умов для дітей
дошкільного навчального закладу шляхом застосування сучасних систем
енергозбереження» по дошкільному навчальному закладу №2 «Ластівка»
Дашівської селищної ради - 23,000 гривень.
- за рахунок зменшення видатків резервного фонду на суму
187,341 гривень збільшуються видатки:
- спортивно-оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради на
суму 1,000 гривень на оплату енергоносіїв;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації на виконання районної Програми підтримки та
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи на суму 609 гривень;
- відповідно до укладених договорів, передбачається субвенція на
виплату заробітної плати працівникам дошкільних закладів освіти
Іллінецької міської ради - 37,353 гривень, Криштопівської сільської ради –
14,425 гривень,
працівникам органів місцевого самоврядуванняКриштопівської сільської ради -7,514 гривень, Білківської сільської ради-
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14,511. гривень, Росоховатській сільської ради - 7,777 гривень, працівникам
Криштопівського будинку культури – 2,152 гривні;
- Іллінецькій сільській раді на будівництво системи водовідведення 102,000 гривень.
А також, даним проектом здійснюється перерозподіл видатків в межах
кошторисних призначень, а саме:
- відділу освіти райдержадміністрації;
- Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді;
-комунальному закладу «Іллінецький районний будинок культури»;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації;
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради;
-управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації;
- Іллінецькій центральній районній лікарні;
- дитячо-юнацькій спортивній школі Іллінецької районної ради;
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги»;
- Іллінецькій районній раді.
Крім того, затверджуються зміни до районного бюджету, що приймались у
міжсесійний
період,
відповідно
до
розпоряджень
голови
райдержадміністрації, а саме:
- від 01.12.2015 року №248 «Про зміни до районного бюджету на 2015 рік».
- від 09.12.2015 року №261 «Про внесення змін до районного бюджету на
2015 рік».
Шановні депутати, звертаю вашу увагу на те, що в період підготовки
до пленарного засідання виникла необхідність внести зміни до
запропонованого проекту,
розглянуті на засіданні постійної комісії
районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку району та підприємництва та пропонуються на ваш розгляд, а
саме:
- за рахунок субвенції, переданої Городоцькою, та Іллінецькою
міською радами, збільшуються доходи та видатки загального фонду
районного бюджету управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації на суму 24,800 гривень на виплату грошової
компенсації фізичним особам;
- за рахунок субвенції, переданої Городоцькою, Китайгородською,
Красненьківською, Бабинською сільськими та Іллінецькою міською радами
збільшуються доходи та видатки загального фонду районного бюджету на
фінансування поточних видатків дошкільних навчальних закладів на суму
603,216 гривень та будинків культури, клубів на суму 33,828 гривень.
- за рахунок субвенції, переданої Бабинською сільською радами
збільшуються доходи та видатки загального фонду районного бюджету
відділу освіти райдержадміністрації на суму 10,000 гривень на підвіз дітей
до дошкільного навчального закладу Бабинської сільської ради;
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- за рахунок субвенції, переданої Бабинською сільською радою,
збільшуються доходи бюджету розвитку спеціального фонду районного
бюджету та видатки на суму 15,000 гривень на придбання музичних
інструментів для духового оркестру сільського клубу с.Бабин.
Також, з метою недопущення виникнення заборгованості з виплати
заробітної плати працівникам культури, вносяться зміни в додаток 4 до
запропонованого проекту, а саме: - субвенція Білківській сільській раді на
виплату заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування в
сумі 14,511 гривень перерозприділяється на виплату заробітної плати
працівникам сільської ради в сумі 11,866 гривень та працівникам будинку
культури - 2,645 гривень.
Вносяться зміни по п. 1.2., абзаців 13, 16 п. 1.3. запропонованого
рішення, а саме:
п. 1.2. викласти в новій редакції «за рахунок вільного залишку коштів
бюджету розвитку спеціального фонду, що склався станом на 01.01.2015
року, відповідно до укладених договорів, передбачити субвенцію на суму
45,000 грн., в тому числі: на будівництво системи водовідведення
Іллінецької сільської ради на суму 22,000 грн. та співфінансування проекту
«Створення комфортних умов для дітей дошкільного навчального закладу
шляхом застосування сучасних систем енергозбереження» по дошкільному
навчальному закладу №2 «Ластівка» Дашівської селищної ради на суму
23,000 гривень»;
абзац 13 п. 1.3. викласти в новій редакції «зменшити видатки
резервного фонду на суму 193,341 гривень»;
абзац 16 п. 1.3. викласти в новій редакції «відповідно до укладеного
договору передбачити субвенцію на суму 108,000 грн. на будівництво
системи водовідведення Іллінецької сільської ради».
Відповідно внести зміни в додатки 2, 3, 4, 5 запропонованого рішення.
Шановні депутати, даний проект рішення розглянутий на постійній комісії
районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку району та підприємництва пропонується на ваш розгляд! Дякую за
увагу!

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення 34 сесії районної
ради 6 скликання від 13.01.2015 року №632 «Про районний бюджет на
2015 рік» прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ:3„Про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Іллінецького району за 2015 рік та затвердження Програми
економічного і соціального розвитку Іллінецького району на 2016 рік”
Інформувала: Купрій І.І., начальник відділу економіки районної
державної адміністрації ( виступ додається).
ВИРІШИЛИ: рішення „Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку Іллінецького району за 2015 рік та затвердження
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Програми економічного і соціального розвитку Іллінецького району на
2016 рік” прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ:4 «Про районний бюджет на 2016 рік»
Інформувала: Тарасова В.П., начальник фінансового управління
районної державної адміністрації, депутат районної ради:
Шановна президіє, депутати та запрошені !
Вашій увазі пропонується проект рішення про районний бюджет на 2016
рік. Але перш за все хочу зазначити, що для формування бюджету на 2016
рік важливе значення має стан його виконання протягом 2015 року.
А саме, до місцевих бюджетів району станом на 16 грудня
мобілізовано
49 216 176 грн. власних і закріплених доходів.
23 ради вже забезпечили виконання річного плану.
Користуючись нагодою, я хочу подякувати всім платникам податків.
Перевиконання місцевих бюджетів по доходах дало можливість покращити
фінансування планових видатків і фінансовий стан в бюджетній сфері
району. А також забезпечити перехідний вільний залишок коштів, який ми
будемо ділити разом з вами на наступних пленарних засіданнях у 2016 році,
після здачі річної фінансової звітності.
Шановні депутати, вашій увазі пропонується проект рішення « Про
районний бюджет на 2016 рік», який розроблено та схвалено
розпорядженням голови райдержадміністрації, а також заслухано та
схвалено колегією районної державної адміністрації, яка відбулася вчора, та
розглянуто на постійній комісії районної ради з питань фінансів , бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва та президії
районної ради.
З даним проектом ви мали можливість ознайомитися, оскільки він
розміщений на сайті районної ради та розданий вам на руки, але я коротко
зупинюсь на основних показниках .
Проект районного бюджету на 2016 рік складено відповідно до вимог
Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів чинного
бюджетного законодавства, а також відповідно до прогнозних показників
економічного і соціального розвитку району та бюджетних запитів поданих
розпорядниками бюджетних коштів.
Відповідно до ст.77 Бюджетного кодексу України, якщо до 1 грудня
року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон
про Державний бюджет України, при затвердженні відповідних місцевих
бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів визначені у законі
про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.
Після прийняття та офіційного опублікування закону про Державний
бюджет України на 2016 рік у двотижневий строк будемо переглядати
параметри запропонованого бюджету .
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Враховуючи зазначену вимогу, в проекті районного бюджету
заплановані видатки по соціальних субвенціях з державного бюджету , це
освітня, медична та субвенції управління праці на рівні 2015 року, обсяг
яких не забезпечує потребу в повному обсязі.
Для Іллінецького району , єдиного в області, у 2016 році проблемним
буде питання відсутності базової дотації. Що посилює гостроту виконання
бюджетних завдань в умовах обмеженого ресурсу.
Запропонований бюджет є збалансованим за доходами та видатками і,
в деякому розумінні, є технічним, оскільки не носить елементи розвитку, а
забезпечує можливість початку бюджетного фінансування закладів та
найнеобхідніших програм.
Загальний обсяг районного бюджету сформовано по доходах і
видатках в сумі 169 687 849 гривень.
Прогнозні показники доходів районного бюджету розроблені на
основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, інших
законодавчих актів та показників соціально-економічного розвитку району
на 2016 рік, зростання середньомісячної заробітної плати.
Прогноз власних доходів загального фонду районного бюджету
визначено в сумі 32 000,000 гривень.
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду
районного бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб (99,2 %
планового обсягу надходжень).
Розрахунок надходжень по даному податку здійснено з урахуванням:
- прогнозного фонду оплати праці працівників, зайнятих у галузях
економіки ;
- поетапного підвищення у 2016 році розмірів мінімальної заробітної
плати та прожиткового мінімуму працездатних осіб: з 1 січня – 1378 грн.; з
1 травня -1450 грн.; з 1 грудня – 1550 гривень та розміру базової величини
посадового окладу працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною
сіткою з 1 січня – 1012 грн., 1 травня – 1084 грн., з 1 грудня – 1184 грн. та
темпу зростання середньомісячної заробітної плати працівників у 2016 році
на 8,7 %, відповідно до проекту Програми економічного і соціального
розвитку Іллінецького району на 2016 рік;
- покращення адміністрування податку шляхом легалізації доходів
громадян та виведення їх з тіньового сектору економіки.
У складі доходів районного бюджету заплановано надходження від
орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 195,900грн.
згідно розрахунків, наданих районними бюджетними установами.
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належить до
комунальної власності визначено в сумі 44,000 гривень. Зазначені доходи
обраховані
на
підставі розрахунків
наданих
комунальними
підприємствами та інформації податкової інспекції.
Надходження по коду « Частина чистого прибутку ( доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до
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бюджету» плануються в сумі 8,100 гривень, виходячи із розрахунків
наданих комунальними підприємствами.
Інші надходження визначено в сумі 2,000 гривень, виходячи з
очікуваних надходжень 2015 року.
Доходи спеціального фонду районного бюджету ( це власні
надходження) заплановані в сумі 1 745,500 гривень на підставі розрахунків
наданих районними бюджетними установами.
Що стосується видаткової частини районного бюджету , то
розрахунки здійснено згідно з нормативно-правовими актів, прогнозними
показниками економічного і соціального розвитку району та
розрахунковими показниками, доведеними Міністерством фінансів України
та бюджетних запитів.
Основний акцент при розрахунку видатків на фінансування районної
ради , закладів соціально-культурної сфери, установ та організацій які
фінансуються з районного бюджету, а також заходів та програм у цих
галузях, зроблено за необхідності першочергового забезпечення потреби в
асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії, комунальні
послуги, медикаменти, продукти харчування, інші захищені статті бюджету.
В процесі розрахунку видатків на заробітну плату з нарахуваннями
взято за основу підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також
застосовано показники розміру базової величини посадового окладу
працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. Крім того,
враховано видатки на реалізацію ряду нормативних актів, якими
регулюються умови оплати праці в бюджетній сфері.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано,
виходячи з цін і тарифів на них, що діють в поточному році з врахуванням
обсягів їх споживання у натуральних показниках та прогнозних
коефіцієнтах їх підвищення у 2016 році( в середньому на коефіцієнт 1,0824.
Слід зазначити, що головним розпорядникам коштів у наступному
році, як і в попередніх роках, необхідно вжити заходи щодо економного та
раціонального споживання енергоносіїв, дотримання режиму наджорсткої
економії споживання усіх видів енергоресурсів, запровадження заходів з
енергозбереження, перехід на альтернативні (дешевші від газу) джерела
теплопостачання.
Всі інші незахищені та не першочергові видатки передбачені у
мінімально необхідному обсязі. Потребу у цих видатках на поточний рік
розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії, об’єктивного вибору
пріоритетів, ефективного та раціонального використання коштів.
У 2016 році планується продовжити фінансування дитячих
дошкільних установ та клубних закладів з бюджетів сіл, селища, міста за
рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету на умовах спів
фінансування, а саме на :
- на утримання дошкільних навчальних закладів передбачено 16 702 349 грн
- на утримання будинків культури та клубів передбачено 2 239 216 грн.
- на утримання Дашівської пожежної частини плануються видатки в
сумі 120 000грн.
Резервний фонд становить 810 918 гривень.
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Шановні депутати, а тепер коротко зупинюсь на видатковій частині в
розрізі галузей, а саме:
Обсяг асигнувань по розпоряднику коштів «Районна рада » становить
935,430 гривень, з них видатки загального фонду 769,610 гривень, видатки
спеціального фонду 165,820 гривень. В тому числі: на оплату праці
працівників виконавчого апарату районної ради планується 514,320
гривень, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 45,000 гривень.
За рахунок надходження орендної плати передбачається використання
коштів спеціального фонду в загальній сумі 165,820 гривень, з яких на
поточні видатки – 55,820 гривень та капітальні – 110,00 гривень
(капітальний ремонт приміщень).
Також планується здійснення видатків на виконання Районної
комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та інших верств населення Іллінецького району, які
потребують соціального захисту, в розмірі 20,000 гривень.
Загальний обсяг асигнувань на галузь «Освіти» складає 54 858,700
гривень, з них видатки загального фонду 54 113,700 гривень, видатки
спеціального фонду 745,000 гривень.
Фонд оплати праці працівників закладів освіти становить 34 575,229
гривень, з них за рахунок освітньої субвенції 32 594,600 гривень.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в
сумі 4 640,900 гривень
Передбачається також надходження коштів спеціального фонду в
загальній сумі 745,000 гривень, з яких на оплату праці виділяється 168,200
гривень, оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 18,000 гривень,
капітальні видатки – 89,100 гривень (придбання технічних засобів навчання
11,100 тис. гривень, капремонт приміщень 78,000 гривень.
Передбачаються видатки на виконання Районної цільової соціальної
програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі
дитячих закладів оздоровлення в сумі 300,000 тис. гривень.
По галузі «Охорона здоров’я» обсяг бюджетних асигнувань на
утримання установ охорони здоров’я планується в сумі 23 989,220 гривень,
в тому числі видатки загального фонду передбачаються в сумі 23 675,190
гривень, спеціального - 314,030 гривень.
Зокрема по закладах:
Іллінецькій центральній районній лікарні обсяг асигнувань планується
в сумі 15 383,500 гривень, з яких на оплату праці – 9 180,500 гривень, на
оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 1 924,900 гривень, на
медикаменти, перев’язувальні матеріали -265,000 гривень.
По комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Іллінецької районної ради на утримання амбулаторій загальної
практики сімейної медицини, ФАПів плануються видатки в сумі 8210,800
тис. гривень, з них видатки на заробітну плату в сумі 5 232,805 гривень, на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв планується - 581,000 гривень,
на медикаменти, перев’язувальні матеріали -110,000 гривень.
Із загальної суми надходжень спеціального фонду на оплату праці
планується - 90,000 гривень, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг
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– 44,100 гривень, інші поточні видатки -179,930 гривень.на навчання лікарів
загальної практики сімейної медицини в сумі 80,890 гривень.
Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в
районному бюджеті передбачено видатки в сумі 389,598 гривень, з них
субвенція з сільських та міського бюджетів - 231,698 гривень на утримання
фахівців з соціальної роботи.
Фонд оплати праці складає 259,816 гривень, в тому числі фахівців 151,856 гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
становлять 8,680 гривень.
Комунальному закладу
«Територіальний центр соціального
обслуговування» передбачено видатки загального фонду в сумі 2 150,000
гривень, видатки спеціального фонду - 355,000 гривень.
Фонд оплати праці заплановано в сумі 1 463,051 гривень, видатки на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 124,000 гривень,
Кошти спеціального фонду планується використати на придбання
медикаментів в сумі 15,000 гривень, продуктів харчування - 285,000
гривень, придбання товарів та послуг - 55,000 гривень.
Сектору культури і туризму райдержадміністрації на утримання
підвідомчих закладів та проведення відповідних заходів плануються
видатки по загального фонду в сумі 4 025,000 гривень
та спеціального – 161,300 гривень.
Фонд оплати праці запланований в сумі
2 767,669 гривень, видатки на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв - 182,758 гривень.
Кошти спеціального фонду планується спрямувати на оплату праці в
сумі 87,300 гривень, оплату енергоносіїв -10,000 гривень, інші поточні
видатки – 52,000 гривень. Також плануються видатки розвитку в сумі
12,000 гривень на поповнення бібліотечного фонду та придбання
танцювальних костюмів для хореографічного класу.
На виконання 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 трудових колективів, окремих
працівників різних галузей передбачається 50,000 гривень.
По сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації на
утримання підвідомчих закладів та проведення відповідних заходів
плануються видатки районного бюджету загального фонду в сумі 807,491
гривень, по спеціального 4,350 гривень.
Фонд оплати праці запланований в сумі 452,790 гривень, на оплату
енергоносіїв та комунальних послуг - 53,500 гривень.
Також, в районному бюджеті на 2016 рік плануються видатки для
забезпечення реалізації ряду програм, а саме:
Програми забезпечення інформованості населення району та розвитку
електронного засобу масової інформації комунального підприємства
"Іллінецька районна організація радіомовлення" в сумі 91,000 гривень;
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Програми забезпечення
інформованості населення Іллінецького
району та розвитку друкованого засобу масової інформації -Іллінецької
районної газети "Трудова слава" - 150,000 гривень;
Програми забезпечення архівних фондів комунального підприємства
"Районний трудовий архів" - 117,000 гривень (за рахунок субвенції з
сільських та міського бюджетів);
Районної комплексної цільової програми підтримки учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та інших верств населення
Іллінецького району, які потребують соціального захисту-173,526 гривень.
Крім того, по управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації передбачені видатки по соціальних субвенціях з
державного та обласного бюджету на загальну суму 61 587,751 гривень.
За оперативними розрахунками незабезпеченість на захищені статті
становить 7 704,143 гривень, в т.ч. зарплата 7 000,000 гривень.
Шановні депутати, звертаю вашу увагу на те, що в період підготовки
до пленарного засідання сесії виникла необхідність внести зміни до
запропонованого проекту рішення , відповідно до укладених угод між
районною, міською, та сільськими радами, а саме,:
Внести зміни в додатки 1, 2 та 3 до проекту рішення 3 сесії районної
ради 7 скликання «Про районний бюджет на 2016 рік», за рахунок субвенції
переданої Василівською, Криштопівською і Росоховатською сільськими та
Іллінецькою міською радами та збільшити доходи районного бюджету на
суму 78,555 гривень та видатки:
- на фінансування комунального підприємства «Районний трудовий
архів» 17,600 тис. гривень;
- на виплату грошової компенсації фізичним особам управлінню праці
та соціального захисту населення райдержадміністрації 60,955 гривень.
Зазначені зміни розглядалися на засіданні постійній комісії районної
ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району
та підприємництва і пропонуються на ваш розгляд.
Крім того, комісією запропоновано зменшити видатки редакції
Іллінецької районної газети «Трудова слава» на суму 100,000 гривень та
відповідно збільшити видатки резервного фонду на суму 100,000 гривень.
На завершення свого виступу хочу відмітити, що резервами наповнення
дохідної частини бюджету, а відповідно і видаткової у 2016 році має стати:
- ефективне використання земельного та водного фонду, комунального
майна;
- участь усіх розпорядників коштів бюджету району в обласних конкурсах
розвитку територіальних громад та інших грантових програмах;
- раціональне та ефективне використання кожної бюджетної копійки.
Шановні депутати, даний проект рішення виноситься на ваш розгляд.
Дякую за увагу!
Виступили:
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Лисак А.Р., голова Іллінецької районної державної адміністрації,
наголосив, що запропонований бюджет на 2016 рік є технічним і не може
задовільнити всі потреби і запити . В процесі роботи він неодноразово
буде корегуватися, вноситимуться зміни в залежності від його планового
виконання та додаткових надходжень. Фінансове управління справедливо
підійшло до планування доходів і видатків бюджетної сфери, установ та
комунальних закладів, щоб дати старт новому бюджетному рокові,
фінансуванню заходів та планів, передбачених в програмі соціальноекономічного розвитку. Визначили і розподілили видатки з перспективою і
завданням кожного постійно працювати над наповненням дохідної частини
бюджету із залученням додаткових та інвестиційних джерел фінансування.
Тому необхідно з розумінням віднестися при голосуванн за прийняття
районного бюджету на 2016 рік.
На запитання редактора КЗ районна газета „ Трудова слава”
Таранюк Н.Ф. про причини різкого зменшення фінансування її установи із
запланованих 150тис.грн. до 50 тис. грн., голова районної ради
С.Загороднюк відповів, що такою була рекомендація постійної комісії з
питань бюджету . Він запропонував окремо винести цю рекомендацію на
загальне голосування.
Голова районної державної адміністрації, Лисак А.Р., підтвердив
що це пропозиція членів бюджетної комісії, пов’язана із майбутньою
трансформацією комунальних закладів ЗМІ в самостійні установи, згідно
нового закону „ Про засоби масової інформації”. Але на даний час, в
перехідний період, вони ще потребують фінансової підтримки. Тому,
виходячи із можливостей , була визначена сума 150 тис. грн., яка при
фактичній потребі закладу- 450 тис.грн., не зможе навіть наполовину
задовільнити всі запити і організувати повноцінну роботу. А на
сьогоднішній день газета являється наймасовішим друкованим
інформаційним засобом нашої громади.
Тому голова РДА закликав не робити поспішних кроків, а з
розумінням віднестися до питання забезпечення фінансуванням КЗ районна
газета „Трудова слава”.
При черговій спробі головуючого поставити на голосування
рекомендацію профільної постійної комісії про зменшення виділених в
проекті бюджету коштів редакції районної газети до 50 тис.грн .,
Нечипоренко В.І., депутат районної ради, пояснив присутнім, що згідно
регламенту роботи районної ради та Положення про постійні комісії,
депутати голосують за рекомендований до затвердження профільною
постійною комісією районної ради проект рішення вцілому.
Окремо на сесії голосують лише за доповнення та зміни, внесені
депутатами в ході розгляду та обговорення питання, а не за рекомендації
комісій. Так як після засідання бюджетної комісії, рекомендована цифра не
була змінена і на сесії, в озвученому проекті районного бюджету на 2016
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рік, в частині фінансування КЗ „ районна газета „ Трудова слава” стоїть
сума 150 тис. грн., а від депутатів не поступило інших пропозицій то на
голосування має ставитися цей проект рішення.
Тітаренко С.В., Дашівський селищний голова, зауважив, що всі
зміни й поправки мали б бути внесені в проект рішення відразу після
засідання бюджетної комісії з урахуванням її рекомендацій, а не
озвучуватися на сесії в старому варіанті. Так як це питання не було
доопрацьоване, цифри не змінені, тому право депутатів голосувати за той
проект, з яким вони ознайомлені.
В ході обговорення питання від депутатів не поступило ніяких
поправок та пропозицій щодо зменшення видатків редакції Іллінецької
районної газети «Трудова слава» на суму 100,000 гривень та відповідного
збільшення видатків резервного фонду на суму 100,000 гривень, тому на
голосування винесли проект рішення без цієї зміни.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про районний бюджет на 2016 рік» прийнято
більшістю голосів ( за- 26, утримався-1)
( рішення додається).
СЛУХАЛИ: 5 ” Про затвердження 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”
Інформує: Бурдельна Л.П.,начальник управління праці та соціального
захисту населення
Шановна президіє,
Шановні депутати та запрошені
У 2015 році закінчується термін дії трьох районних програм:
- Програми соціального захисту окремих категорій громадян Іллінецького
району на 2013-2015 роки;
- Програми підтримки та соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2011-2015 роки ;
- Програма «Ветеран» на 2013-2015.
У районі проживає 38,2 тис.чол.
З початку проведення антитерористичної операції мобілізовано 335
жителів району, з яких 92 уже демобілізовано.
132 учасникам антитерористичної операції,
відповідно до
законодавства надано статус учасників бойових дій, з них 3 особи визнані
інвалідами війни.
На жаль, вже на сьогодні маємо 6 сімей загиблих та померлих
військовослужбовців.
До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають
право на пільги, включено 13153 особи, з яких: 93 - інваліди війни, 259
учасників бойових дій,
659 учасників війни, 191 члени сімей
загиблого(померлого) ветерана війни; 3780 діти війни, 2221 особа з
інвалідністю, з яких 136 – діти – інваліди, 168 постраждалі від аварії на
ЧАЕС, 455 багатодітних сімей, в яких проживає 1491 дитина.
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На обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 60
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких: 19 –
діти-сироти, 41 – діти, позбавлені батьківського піклування. Слід зазначити,
що загальна кількість дітей вказаної категорії зростає за рахунок дітей,
позбавлених батьківського піклування – так званих соціальних сиріт, які
стали сиротами при живих батьках. Соціальні сироти становлять – 68,3 %від
загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Значно збільшилась кількість дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах у 2015 році (з 23 до 41).
Станом на 01.12.2015 року на обліку в управлінні праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації перебуває 3260 одержувачів різних
видів державних допомог та компенсацій, за призначенням житлових
субсидії звернулось уже більше 8000 сімей.
Майже кожен другий житель району потребує отримання тих чи
інших соціальних послуг. Разом з тим, категорія соціально-незахищених
верств населення має тенденцію до збільшення.
Суспільно-політична
ситуація
в
Україні
(проведення
Антитерористичної операції (далі – АТО) в східних областях України
зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення моральнопсихологічного стану.
Виникла необхідність надання додаткових соціальних гарантій
учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули або
постраждали під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення
фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх
потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.
З розвитком соціальних відносин змінюються вимоги до якості та рівня
ефективності соціальної допомоги, соціального обслуговування всіх
пільгових категорій населення.
Вирішення завдань соціального захисту неможливе без застосування
сучасних засобів оргтехніки та канцелярського приладдя. Для забезпечення
ефективної роботи, надання своєчасних та якісних послуг, сприяння зі
сторони органів місцевого самоврядування, у виділенні коштів місцевих
бюджетів на виконання заходів щодо покращення соціального
обслуговування населення району.
Більшість членів
громадських об'єднань
району є соціально
незахищеними верствами населення, які першочергово потребують
фінансової підтримки. Програмою передбачено надання такої підтримки
громадським організаціям, які працюють у напрямку соціальної підтримки
та адаптації ветеранів війни та праці, воїнів-інтернаціоналістів, громадян,
які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, учасників
антитерористичної операції, інвалідів, на статутну діяльність.
Виконання заходів Програми сприятиме підтриманню належного
морально-психологічного стану членів сімей учасників АТО, дасть змогу
розширити перелік послуг та додатково виділити кошти для забезпечення
виконання державних програм соціального захисту та соціального
забезпечення ветеранів війни і праці, інвалідів, дітей війни, інших
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соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих
обставинах і потребують соціальної підтримки, здійснити максимальне
охоплення та оперативне призначення адресної державної допомоги, пільг,
житлових субсидій, компенсацій.
До виступаючої звернувся голова громадської організації учасників
АТО та ветеранів інших бойових дій Камінський МА., з проханням
врахувати в програмі працівників поліції, які
приймали участь в
антитерористичній операцї.
Бурдельна Л.П. запевнила, що враховано і передбачено пільги не лише
учасникам бойових дій але й всім мобілізованим, а це більше 350 чоловік,
Всі преференції по пільгам, реабілітаційні заходи, матеріапьні допомоги,
соціальний захист на них розповсюджуються.
Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації, також підтвердив
слова начальника управління праці та соціального захисту населення щодо
врахування всіх піьгових категорій населення. Звичайно, в програмі
закладені лише базові розрахунки по витратах на допомогу і динаміка їх
буде постійно рости, в залежності від ситуації і потреб, які виникатимуть в
подальшому. Тому відповідно в програму вноситимуться зміни.
Також голова РДА повідомив присутнім про те , що інваліду, уаснику АТО,
І.Реберу прдбано житло за кошти, передбачені однією із соціальних програм
в 2015 році.
Запропонована комплексна програма охоплюватиме більш широкі
аспекти пільг та різносторонніх допомог і рекомендована постійною
комісією до затвердження.
ВИРІШИЛИ: рішення ” Про затвердження 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” прийнято одноголосно
( рішення додається).
В ході розгляду питань порядку денного, від депутата районної ради
Сенчука М.О. поступила пропозиція щодо внесення проектів рішень на
голосування без обговорення, в звязку з їх детальним розглядом
на
профільних постійних комісіях районної ради, які рекомендували їх до
затвердження сесією. Але депутати не підтримали цю ініціативу( „за”-14, „
утрималися”-13).
СЛУХАЛИ: 6 „Про виконання Програми розвитку культури та духовного
відродження на 2011- 2015 роки та затвердження Комплексної програми
розвитку культури і духовного відродження Іллінецького районну на 20162020 роки.”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення „Про виконання Програми розвитку культури та
духовного відродження на 2011- 2015 роки та затвердження Комплексної
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програми розвитку культури і духовного відродження Іллінецького районну
на 2016-2020 роки „ прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ: 7 ” 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 трудових колективів,
окремих працівників різних галузей у 2016 році.
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення „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 трудових
колективів, окремих працівників різних галузей у 2016 році” прийнято
одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ: 8 „Про внесення змін до районної Програми забезпечення
інформованості населення Іллінецького району та розвитку електронного
засобу масової інформації комунального підприємства « Іллінецька районна
організація радіомовлення» Іллінецької районної ради на 2016-2020 роки”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення „Про внесення змін до районної Програми
забезпечення інформованості населення Іллінецького району та розвитку
електронного
засобу масової інформації комунального підприємства
«Іллінецька районна організація радіомовлення» Іллінецької районної ради
на 2016-2020 роки” прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ: 9 „Про внесення змін до районної Програми забезпечення
інформованості населення Іллінецького району та розвитку друкованого
засобу масової інформації Іллінецької районної газети «Трудова слава» на
2016-2020 роки”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення „Про внесення змін до районної Програми
забезпечення інформованості населення Іллінецького району та розвитку
друкованого засобу масової інформації Іллінецької районної газети
«Трудова слава» на 2016-2020 роки” прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ:10 ”Про внесення змін до Соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту в Іллінецькому районі на 2013-2017 роки”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
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ВИРІШИЛИ: рішення „Про внесення змін до Соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту в Іллінецькому районі на 2013-2017
роки” прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ: 11 ”Про внесення змін до Районної цільової соціальної
програми здоровлення та відпочинку дітей та молоді, розвитку мережі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року”
Інформував: С. Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення „Про внесення змін до Районної цільової соціальної
програми здоровлення та відпочинку дітей та молоді, розвитку мережі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року” прийнято
одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ:12 ”Про надання дозволу управлінню праці та соціального
захисту населення Іллінецької райдержадміністрації на списання
кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув”.
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення „Про надання дозволу управлінню праці та
соціального захисту населення Іллінецької райдержадміністрації на
списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої
минув” прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ: 13 ”Про внесення змін до рішення №748 40 сесії районної ради
6 скликання від 16 жовтня 2015 р «Про прийняття майна до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району із
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області»
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
Перед голосуванням за даний проект, депутат районної ради
Нечипоренко В.І. запропонував конкретизувати в рішенні назву
комунального майна. Депутат погодилися з цією поправкою
ВИРІШИЛИ: рішення .:”Про внесення змін до рішення №748 40 сесії
районної ради 6 скликання від 16 жовтня 2015 р «Про прийняття майна до
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
району із власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької
області» із доповненням прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ: 14 ” Про розірвання договору оренди комунального майна з
Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення „Про розірвання договору оренди комунального
майна з Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області” прийнято
одноголосно
( рішення додається).
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СЛУХАЛИ: 15. « Про продовження терміну дії контракту із керівником
комунального закладу «Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької
районної ради Сидоренком А.П.”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення ”Про продовження терміну дії контракту із
керівником комунального закладу «Спортивно-оздоровчий комплекс»
Іллінецької районної ради Сидоренком А.П.” прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ:16: ”Про продовження терміну дії контракту із керівником
комунального закладу «Дитячо юнацька спортивна школа» Іллінецької
районної ради Демидою П. А.”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення ”Про продовження терміну дії контракту із
керівником комунального закладу «Дитячо юнацька спортивна школа»
Іллінецької районної ради Демидою П. А.” прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ: 17”Про зміну розміру орендної ставки за орендоване майно
ПрАТ УСК «КНЯЖА «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
На запитання депутата рйонної ради Дяді А.Ф., в який бік змінюється
орендна ставка і чим це викликано, голова постійної комісії з питань
управління комунальною власністю, торгівельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою
населених пунктів Стельмащук М.С., повідомив, що орендна ставка була
зменшена з 25% до 10%, і зрівнялася із середньою платою за рівноцінні
приміщення, які здаються в оренду в м.Іллінці.
Більш детально цю ситуацію пояснила начальник відділу контролю та
господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради
Сенчук Т.В., яка пояснила, що приватна структура „КНЯЖА «ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП» орендує кімнату площею 28 кв.м.,кв., що
знаходиться в комунальній власності районної ради за ціною70грн. за кв.м.,
тобто 2126 грн в місяць. Це досить висока плата в порівнянні з орендними
ставками на рівноцінні приміщення в м. Іллінці. Тому профільна постійна
комісія прийняла рекомендацію знизити орендну ставку з 25 до 10%,
,встановивши плату- 30 грн за м.кв., або 830 грн. за всю площу.
Голова районної ради С.Загороднюк також підтвердив доцільність
рішення постійної комісії, а депутат районної ради Дядя А.Ф. в свою чергу
запропонував переглянути, в сторону зменшення , всі ставаки орендарям, які
надають послуги населенню, доопрацювати та привести у відповідність до
чинного законодавства методику
розрахунку орендних ставок
комунального майна.
Лисак А.Р. голова районної державної адміністрації проінформував
присутніх, що це питання стоїть на контролі, вивчається, в подальшому

22
відбудеться ревізія стану комунального майна, глибокий аналіз
ефективності його використання, максимальне заповнення орендних площ ,
відповідність діючих орендних ставок.
ВИРІШИЛИ: рішення „Про зміну розміру орендної ставки за орендоване
майно ПрАТ УСК «КНЯЖА «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» прийнято
одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ18.: „ Про надання дозволу директору комунального закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної
ради Легкому Є. М. на здачу в оренду частини приміщення ФОП
Вдовиченку О.В.”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради, пояснив, що в
приміщенні адміністративного центру з надання адмінпослуг населенню,
приватний підприємець Вдовиченко О.В., виявив бажання встановити
кавовий апарат. Ця послуга поліпшить умови очікування відвідувачів при
вирішенні їх питань.
На запитання депутата районної ради Нечипоренка В. І. щодо
недотримання на його думку положення та порядку здачі в оренду майна:
не здійснено ескспертну оцінку, не оголошено та не проведено конкурс,
начальник відділу контролю та господарського забезпечення
виконавчого апарату районної ради Сенчук Т.В. пояснила, що всі ці
процедури не обовязкові, так як приміщення вже орендується районною
державною адміністрацією.
На комунальну комісію поступило лише дві заяви від підприємців на
здійснення різних послуг в приміщенні адмінцентру: від Вдовиченка О.В.,
на встановлення кавового апарату на площі 2 кв.м. із пропозицією по оплаті
50грн., за метер квадратний та від Марківської Г.М. про встановлення
ксероксу на площі 2 кв.м. із оплатою 30 грн., за метер квадратний.
Постійна комісія вирішила, що запровадження цих послуг дасть можливість
оперативниго, якісного та комфортного обслуговування клієнтів „прозорого
офісу” і надала рекомендацію на затвердження їх на сесії
ВИРІШИЛИ: рішення „ Про надання дозволу директору комунального
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької
районної ради Легкому Є. М. на здачу в оренду частини приміщення ФОП
Вдовиченку О.В.” прийнято більшістю голосів ( „за”-25, „ утрималися”-2)
( рішення додається).
СЛУХАЛИ :19. «Про надання дозволу директору комунального закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної
ради Легкому Є. М. на здачу в оренду частини приміщення ФОП
Марківській Г.М.:”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення „Про надання дозволу директору комунального
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької
районної ради Легкому Є. М. на здачу в оренду частини приміщення ФОП
Марківській Г.М.:” прийнято більшістю голосів ( „за”-26, „ утрималися”-1)
( рішення додається)
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СЛУХАЛИ:20 ”Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду громадянину
Козяру К.В., для ведення фермерського господарства, розташованої на
території Іллінецької міської ради Іллінецького району Вінницької області”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради;
Депутат районної ради Нечипоренко В І., поставив запитання щодо
цільового призначення земельної ділянки площею 22га., яка надається в
оренду В.Козяру і раніше числилась, як пасовище і відповідно оцінена в 70
тисяч грн. Відомо, що фермер має використовувати її під насадження
фруктових дерев. Оцінювати чому встановлена така низька орендна плата.
Адже за аналогічну площу інший фермер сплачує понад 300тис. грн. Чому
ці процеси не контролюються, а одноосібно вирішуються на рівні області,
в результаті чого втрачаються вагомі надходження до бюджету .
Мовчан С.Г., начальник відділу начальника відділу Держкомзему в
Іллінецькому районі завірив присутніх щодо прозорості вирішення даного
питання, яке перш, ніж розглядатися
Головним Управалінням
Держземкадастру, погоджувалося на сесії міської ради. На засіданні комісії
заявники детально інформують, яке цільове призначення орендованої
земельної ділянки. Жодним чином майбутній орендар не впливає на
грошову оцінку і на встановлення орендної плати. Це прерогатива органарозпорядника земельної ділянки.
В даному випадку гр. Козяру фактично дісталося пасовище, на якому він
закладе багаторічні насадження. Після цих дій відразу ж оформляться
відповідні акти, зміна виду угідь та нормативно-грошової оцінки з
послідуючим перезатвердженням
її на сесії і відповідно, значно
підніметься орендна плата. Але цей фермер ще як мінімум років чотири не
отримуватиме прибутку від оренди землі.
ВИРІШИЛИ: рішення: „Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду
громадянину Козяру К.В.
для ведення фермерського господарства,
розташованої на території Іллінецької міської ради Іллінецького району
Вінницької області” прийнято більшістю голосів ( „за”- 23, „проти”- 3,
„ утрималися”-1) ,
( рішення додається).
СЛУХАЛИ: 21.”Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду фізичній особіпідприємцю Майбороді К.В. для рибогосподарських потреб, розташованої
на території Купчинецької сільської ради Іллінецького району Вінницької
області”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення „Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду
фізичній особі-підприємцю Майбороді К.В. для рибогосподарських потреб,
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розташованої на території Купчинецької сільської ради Іллінецького району
Вінницької області” прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ: 22. „Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду селянському
(фермерському) господарству «Перемога»
для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Дашівської
селищної ради Іллінецького району Вінницької області”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
Депутат районної ради Нечипоренко В І., запропонував в назві рішення
вказати прізвище керівника фермерського господарства, але депутати не
підтримали цю поправку, посилаючись на те, що дозвіл в даному випадку
надається юридичній особі, а не керівнику , який з часом може помінятися
( „ за”-13, „ проти”-7, „ утрималися”-7).
ВИРІШИЛИ: рішення „Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду
селянському (фермерському) господарству «Перемога»
для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території
Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області”
прийнято більшістю голосів ( „за”- 26, „ утрималися”-1),
( рішення додається).
СЛУХАЛИ: 23.”Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, для проведення земельних торгів, з
продажу права оренди на земельну ділянку державної власності (землі
запасу) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Городоцької сільської ради Іллінецького району
Вінницької області”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення „Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, для проведення земельних
торгів, з продажу права оренди на земельну ділянку державної власності
(землі запасу) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованої на території Городоцької сільської ради Іллінецького району
Вінницької області” прийнято одноголосно
( рішення додається).
СЛУХАЛИ;24. „Про внесення змін до складу міжвідомчої координаційнометодичної ради з правової освіти населення”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення „Про внесення змін до складу міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти населення” прийнято
одноголосно
( рішення додається).
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СЛУХАЛИ:25.”Про встановлення надбавки директору комунального
закладу «Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької районної
ради Краснянській І.О.”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради
На запитання депутата районної ради Дядіі А.Ф., чи вистачить фонду оплати
праці для виплати надбавки директору районного будинку культури,
завідувач сектору культури та туризму Письменна О.В., відповіла, що на
сьогоднішній день коштів бракує, але в подальшому при наявності
фінансування виплата надбавки можлива.
Тарасова В.П., начальник фінансового управління РДА, депутат
районної ради, проінформувала присутніх що при дефіциті коштів на
заробітну плату бюджетникам в 7 млн. грн., в тому числі, по відділу
культури, згідно поданих розрахунків, не вистачає фінансіування на місяць,
ні про які надбакви і стимулюючі виплати керівникам в цій ситуації не може
йти мова. Взагалі існує загроза скорочення працівників.
Голова районної ради С.Згороднюк, нагадав, що прийняли технічний
бюджет, який буде корегуватися і неодноразово будуть вноситися зміни.
При відсутності коштів, ніякі надбавки не виплачуватимуться.
Сенчук М.О., депутат районної ради, звернув увагу депутатів, що це
питання розглядалося на засіданні
постійної комісії районної ради з
питань фінансів, бюджету, соціально- економічного розвитку району та
підприємництва, і начальник фінансового управління мала б там приводити
всі аргументи проти виплати надбавок і переконувати членів комісії не
вносити рекомендації на сесії.
Голова районної державної адміністрації Лисак А.Р.,
підтримав
призначення надбавки директору будинку культури Краснянській І.О.,
мотивуючи це її великою відповідальністю, високопрофесійною роботою.
ВИРІШИЛИ: рішення ”Про встановлення надбавки директору
комунального закладу «Іллінецький районний будинок культури»
Іллінецької районної ради Краснянській І.О.” прийнято більшістю голосів
( „за”- 23, „ проти”-1 „ утрималися”-3),
( рішення додається).
Перед розглядом питань про виплати надбавок та премій керівництву
районної ради, голова районної ради С.Загороднюк та заступник голови
районної ради В.Швець, зачитали повідомлення, що згідно ст.59/1 Закону
Українм „ Про місцеве самоврядування в Україні” вони не беруть участі в
голосуванні за ці рішення.
СЛУХАЛИ: 26.”Про встановлення надбавки
голові районної ради
Загороднюку С.А. „
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
Дядя А.Ф., депутат районної ради, п/п „Громадянська позиція”,
запропонував керівництву районної ради відмовитися від стимулюючих
виплат в скрутний для країни і району час, а також прозоро оприлюднити
свої заробітні плати для їх порівняння із зарплатами бюджетників.
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Голова районної ради відповів , що при високій відповідальності,
інтенсивності роботи і об’ємі покладених на нього і заступника
обов”язків, він не вважає зарплатню біля 4 тис. грн великою. Що ж
стосується оприлюднення заробітних плат керівництва ради, то це не є
таємницею, всі дані були надані на запиу Дяді А.Ф., в письмовому варіанті.
А найближчим часом також будуть висвітлені на сайті районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення ”Про встановлення надбавки голові районної ради
Загороднюку С.А. „ не прийнято ( „за”-17, „ утрималися”-10)
СЛУХАЛИ27.:”Про встановлення надбавки заступнику голови районної
ради Швецю В.А. „
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення .:”Про встановлення надбавки заступнику голови
районної ради Швецю В.А. „ не прийнято ( „за”-17. „ утрималися-10)
До депутатів звернувся голова райнної державної адміністрації
Лисак А.Р., з проханням відкинути політичні амбіції, об”єктивно оцінити
ситуацію і переголосувати цих два питання. Адже ці посадові особи
місцевого самоврядування виконують ряд складних, організаційних і
правових обов’язків, за що несуть високу відповідальність. Існує
законодавчо установлений порядок формування їх заробітної плати, де
надбавка є однією із її складових, згідно штатного розпису, таких як ранг,
вислуга, категорія, і її необхідно враховувати . Тим більше, що фонд оплати
праці районної ради дозволяє провести це фінансування.
Інша справа- виплата премії, яка дається за певний період і за високі
результативні показники. Від неї, при існуючому дефіциті коштів потрібно
відмовитися.
Тарасова В.П.. начальник фінансового управління РДА, депутат
районної ради, нагадала прсутнім, що в районному бюджеті на 2016 рік,
який сьогодні прийнято, чітко прописано про заборону стимулюючих
виплат, якщо існує незабезпеченність коштами. В бюджеті на наступний рік
дефіцит становить 7 млн. грн.
Фонд оплати праці голови районної ради з урахуванням всіх виплат
становитиме біля 10тис.грн.
Голова РДА Лисак А.Р. звернувся до Тарасової В.П., не вводити
присутніх в оману, міняючи поняття надбавка і премія.
Адже на засіданнях бюджетної комісії та президії районної ради ці питання
детально обговорювалися і, згідно рекомендації, мали б бути проголосовані
без дискусій. Якщо не буде дотримано справедливої об’єктивності, то як
керівник я також маю право переглянути виплату надбавок своїй підлеглійначальнику фінансового управління.
Тарасова В.П., заявила, що на комісії та президії вона також відстоювала
свою позицію і вважє, що до питань стимулюючих виплат всім керівникам
бюджетних установ та комунальних закладів потрібно повернутися після
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затвердження Державного бюджету, коли вже чітко буде відомо фінансову
ситуацію району.
Пропозицію начальника фінансового управління підтримав і депутат
районної ради Дядя А.Ф., який запропонував прийняти компромісне
рішення- надати голові та його заступнику 20-25% надбавки, а через
квартал повернутися знову до цього питання.
Депутат районної ради Змієвець Л.М., вніс пропозицію про
переголосування питань щодо встановлення надбавок голові районної ради
та його заступнику.
Його підтримали депутати районної ради Божнюк С., Шевчук С.
Головуючий поставив на голосування пропозиції депутатів районної ради:
-Змієвця Л.М., „про переголосування”( не пройшла,)
- Тарасової В.П., „про відтермінування розгляду встановлення надбавок”
( підтримана більшістю голосів).
Питання „Про преміювання голови районної ради та заступника голови
районної ради” знято з розгляду сесії без голосування.
СЛУХАЛИ: 28. «Про відшкодування збитків завданих районному
бюджету”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради,
коротко повідомив присутнім про результати ревівзії, яку проводила в
виконавчому апараті районної ради наприкінці травня 2015року обласна
фінансова інспекція. По її результатах складений акт, який константував, що
районний бюджет зазнав збитків через фінансові порушення. На цей акт
виконавчим апаратом було зроблено обгрунтоване заперечення, але
держфінінспекція
подала до суду, який підтримав її позов про
відшкодування збитків. Апеляція від районної ради на судову постанову
потрапила не за адресою і не прийнялася судом до розгляду, про що в
районну раду прийшло повідомлення. В судову інстанцію знову направлено
лист про поновлення терміну позову. Але рішення суду про стягнення в
районний
бюджет коштів в сумі 14828 грн. 56 коп. надійшло в
казначейство, де відразу ж були заблоковані рахунки виконавчого апарату.
На фінансове управління був направлений лист про перерахування ,
згідно постанови суду коштів, які є в виконавчому апараті за рахунок
економії. Але через те ,що в кошторисі видатків районної ради відсутня
стаття на відшкдування збитків, то до нього необхідно внести зміни. Тому й
пропонується прийняти рішення, яке дасть можливість виконати постанову
суду, перерахувати кошти в районний бюджет, розблокувати рахунки і
надалі проводити господарську діяльність. Після цього почнуть
здійснюватися заходи по стягненню коштів з винних осіб за допомогою
регресного позову.
На вимогу депутата районної ради Дяді А.Ф., озвучити присутнім
прізвище винної особи, головуючий наголосив, що в проекті рішення йде
мова лише про відшкодування збитків за рахунок винних осіб, але судом
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ще не названо
конкретних винуватців. Тому перетягувати на себе
повноваження правоохоронних органів юридично неграмотно і може
викликати ще низку нових судових позовів.
Тарасова В.П., депутат районної ради, начальник фінансового
управління РДА, зазначила, що в акті ревізії чітко вказані імена
попереднього керівництва і головного бухгалтера районної ради. Але
всупереч цьому, кошти, які могли б піти на
стимулюючі виплати
працівникам виконавчого апарату чи бути розподіленими на установи, яким
не вистачає фінансування на заробітні плати, автоматично відраховуються
із виконавчого апарату на покриття незаконно отриманих кількома
особами виплат. Тому, пропоную звернутися з регресним позовом до
винних осіб, а згідно акту ревізії це Змієвець Л.М. і Троцюк І.М., для
відшкодування ними завданих збитків,а для цього вказати їх прізвища в
проекті рішення.
Цю пропозицію підтримав і депутат районної ради, голова фракції
„ Громадянська позація” Дядя А.Ф., який підтвердив, що для подачі
регресного позову в рішенні необхідно вказати прізвища винних, адже
виходить правова колізія: фінансове порушення, що призвело до збитків є, а
особа, яка його скоїла, відсутня.
Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації, закликав
виступаючих, а зокрема начальника фінуправління не нагнітати ситуацію і
не вводити в оману присутніх. Дійсно, на сьогоднішній день є судове
рішення про стягнення коштів,
яке потрібно виконувати. Через це
заблоковані рахунки районної ради, з авансового платежу праціників
виконавчого апарату була утримана вся сума, тобто вони не отримали
авансу.
Те, що допущені серйозні фінансові порушення посадовими особами, ніхто
не заперечує, цей факт зафіксовано в акті ревізії.
Але перш за все, необхідно сплатити згідно судової постанови, завданні
збитки. А потім, на основі службового розслідування і завершального
слідства, направити регресний позов проти осіб, визнаних судом винними.
Якщо ж зараз приймемо пропозицію Тарасової В.П., щодо регресу, то
поки не буде рішення суду по винуватцям фінансових порушень, апарат
ради не отримуватиме заробітної плати. Начальник фінуправління про це
знає. Тому вважаю запропонований проект рішення оптимальним.
Його необхідно підтримати і проголосувати.
Загороднюк С.А., голова районнлї ради, вкотре наголосив, що зараз мова
йде лише про повернення збитків. А визнання винних і осіб і пред”явлення
їм звинувачень, це компетенція правоохоронних органів, які проводять
розслідування згідно акту ревізії та суду, який винесе остаточне рішення.
Ці слова підтвердила юрист виконавчого апарату районної ради Струсь
О.М., яка нагадала присутнім про презумпцію невинності, згідно якої, лише
суд константує звинувачувальний вирок.
Нечипоренко В.І., депутат районної ради, нагадав про моральну та етичну
сторону справи, зауваживши, що підприємці, які проводили ремонти в
приміщенні районної ради і згідно акту ревізії і отримали за виконані роботи
налишкові кошти, без проблем повернули їх, то чому ж цього не можуть

29
зробити бувші керівники, які незаконно отримали премії. Тим більше, що
майже на кожній сесії піднімається це питання.
Його підтримала депутут районної ради Задорожна Н.М.
ВИРІШИЛИ: рішення ”Про відшкодування збитків завданих районному
бюджету” прийнято одноголосно
( рішення додається).
Після прийняття рішення, голова районної державної адміністрації
Лисак А.Р., запевнив присутніх, що його виконання буде на постійному
контролі. Після того, як депутати проголосували за повернення суми
збитків в районний бюджет, обов’язок голови районної ради підняти перед
судом клопотання про стягнення з винних осіб суми збитку на користь
виконавчого апарату. В суді всі сторони будуть доводити законність своїх
дій: і особа, яка здійснювала нарахування, що визнані актом КРУ
незаконними, і особи, які отримали ці виплати. Можливо , що ці люди
доведуть свою невинуватість. Тому, не потрібно робити поспішні висновки.
Також , Лисак А.Р. запропонував повернутися до переголосування питань
виплати надбавок голові районної ради та його заступнику. Багато
присутніх депутатів підтримали цю пропозицію, але голова районної ради
Загороднюк С.А. відмовився вносити її на повторне голосування.
СЛУХАЛИ: 29. «Про ознайомлення з актом позапланової виїзної
документальної ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності
у виконавчому апараті Іллінецької районної ради за період з 24 лютого 2014
року по 1 травня 2015 року Державної фінансової інспекції України від
10.06.2015 року №08-13/10.”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради, коротко ознайомив
присутніх з розділами акту ревізії, яку проводила Державна фінансова
інспекція у виконавчому апараті районної ради в травні місяці 2015 року.
Більш конкрето зупинився на основних моментах, піднятих в акті в
контексті завданих районному бюджету збитків. При розгляді попереднього
питання було детально обговорено всі моменти, кроки і дії, здійснені
районною радою по усуненню цих порушень: повернено в бюджет
надлишково сплачені за ремонти кошти, подано заперечення та клопотання
в суд про поновлення розгляду справи з нарахування та отримання
стимулюючих виплат попереднім керівництвом ради. Але в очікуванні
відповіді все ж таки необхідно виконати постанову суду по відшкодуванню
матеріальних збитків в сумі 14825грн.56коп.
Лише після висновків правоохоронних органів, по завершенню слідства і
визнання судом винних осіб та міри їх покарання, зі сторони виконавчого
апарату до них буде подано регресний позов.
Дядя А.Ф.. депутат районної ради , зауважив, що з моменту отримання
акту ревізії, його повинні були відразу ж озвучити перед депутатським
корпусом і всі подальші дії по ньому мали б бути погоджуватися і спільно
вирішуватися з депутатами, а не одноосібно бувшим керівництвом ради.
Він застеріг новообраних керівників від застосування такої практики в
подальшому.
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Також, Анатолій Феодосійович запропонував, після завершення слідства
по справі фінансових порушень та визначення судом винуватців,
повернутися до розгляду цього питання в сесійній залі.
Депутати погодилися із цією пропозицією.
Так, як
питання „Про ознайомлення з актом позапланової виїзної
документальної ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності
у виконавчому апараті Іллінецької районної ради за період з 24 лютого 2014
року по 1 травня 2015 року Державної фінансової інспекції України від
10.06.2015 року №08-13/10” було озвучене депутатм районної ради в
порядку інформації, то рішення з цього питання не приймалося.
СЛУХАЛИ: 30. „Про внесення змін до регламенту районної ради
7 скликання.”
Інформував: С.Загороднюк, голова районної ради поставив до відома
присутніх, що згідно пропозиції Тарасової В.П., депутата районної ради,
голови постійної комісії з питань законності, захисту прав громадян,
депутатської діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції,
потрібно прийняти поправку до регламенту районної ради 7 скликання,
доповнивши абз.4, ст.41,розділу 5, в частині візування проектів рішень
районної ради додати слова „ юрист виконавчого апарату районної ради”.
ВИРІШИЛИ: рішення „Про внесення змін до регламенту районної ради 7
скликання” прийнято одноголосно
( рішення додається).
На завершення сесії, депутат районної ради від політичної сили
„Аграрна партія” Нечипоренко В.І., наголосив на обов’язковому
дотриманні регламенту і висвітлені основних проектів рішень на сайті
районної ради за двадцять днів до наступної сесії.
Голова районної ради
районної ради 7 скликання.

Загороднюк С.А., закриває третю сесію

Звучить гімн України.
Голова районної ради

С.Загороднюк

