П Р О Т О К О Л №1 6
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 22 червня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Колесник В.М., Попик І.В., Школьний І.С.
Відсутні: Змієвець Л.М., Шевчук С.М., Сенчук М.О.
Запрошені: 1. Загороднюк С.А.- голова районної ради;
2. Насушний В.О.- головний лікар Іллінецької ЦРЛ;
3. Семенюк С.А. - керуючий справами виконавчого апарату
районної ради;
4. Криворот Н.Г.- заступник начальника - начальник
бюджетного відділу фінансового управління районної
державної адміністрації;
5. Пасєка М.П. - головний бухгалтер відділу освіти
районної державної адміністрації.
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту розпорядження «Про внесення змін до районного
бюджету на 2016 рік» та реєстру звернень, що надійшли на ім’я голови
районної державної адміністрації та голови районної ради.
2. Про розгляд звернення начальника відділу освіти районної державної
адміністрації Чеботарьової С.П. щодо внесення змін до рішення 6 сесії
районної ради від 26.04.2016 року №104 «Про внесення змін до рішення
З сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний
бюджет на 2016 рік».
3. Про розгляд звернення депутата районної ради Швеця В.А. щодо утворення
фонду депутата районної ради.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту розпорядження «Про внесення змін до
районного бюджету на 2016 рік» та реєстру звернень, що надійшли на ім’я
голови районної державної адміністрації та голови районної ради.
Інформувала: Криворот Н.Г.- заступник начальника - начальник
бюджетного відділу фінансового управління районної державної адміністрації
ознайомила присутніх з проектом розпорядження «Про внесення змін до
районного бюджету на 2016 рік» та реєстром звернень, що надійшли на ім’я
голови районної державної адміністрації та голови районної ради.

Реєстр №1- Звернення, що надійшли до районної державної адміністрації
та районної ради з метою виділення коштів на 2016 рік, а саме:
1. Головного лікаря КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Атаманюка О.Є. від 06.06.2016 року №01-10-925 щодо виділення коштів для
погашення заборгованості за тверде паливо та вивезення рідких нечистот в
сумі 93 956,66 (дев’яносто три тисячі дев’ятсот п’ятдесят шість) гривень;
2. Головного лікаря КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Атаманюка О.Є. від 03.06.2016 року №01-10-308 щодо виділення коштів для
виплати заробітної плати з нарахуваннями, придбання предметів та
матеріалів,
медикаментів
та
виготовлення
проектно-кошторисної
документації в сумі 333 857,00 (триста тридцять три тисячі вісімсот п’ятдесят
сім) гривень;
3. Начальника відділу освіти Чеботарьової С.П. від 01.06.2016 року №552 щодо
виділення коштів для проведення атестації робочих місць з шкідливими
умовами праці кухарів та підсобних працівників в сумі 45 704,00 (сорок п’ять
тисяч сімсот чотири) гривні;
4. Директора КЗ «Іллінецький районний будинок культури» від 15.06.2016 року
№ 68 щодо виділення коштів для встановлення програмного комплексу
«М.Е.БОС» та «ІПК» Місцевий бюджет» на 2016-2017 роки в сумі 2 990,00
(дві тисячі дев’ятсот дев’яносто) гривень;
5. Заступника начальника, начальника відділу адресних соціальних допомог та
компенсаційних виплат Р. Мазур від 16. 06.2016 року №1340/06. щодо
виділення коштів на ремонтні роботи в приміщенні в сумі 18 000,00
(вісімнадцять тисяч) гривень.
Інформував: Мороз П.А., голова постійної комісії. Повідомив присутнім, що в
бюджеті відсутні кошти вільного залишку і запропонував повернутися до
розгляду листів при розподілі надходжень за підсумками перевиконання за І
півріччя 2016 року.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання щодо
повернення до перегляду листів при розподілі надходжень за підсумками
перевиконання за І півріччя 2016 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИСТУПИВ: Мороз П.А., голова постійної комісії, зачитав звернення
головного лікаря КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Атаманюка О.Є. від 17.06.2016 року №01-10-999 щодо виділення коштів для
виплати заробітної плати з нарахуваннями в сумі 93 805,00 (дев’яносто три
тисячі вісімсот п’ять) гривень, запропонував виділити кошти за рахунок
зменшення резервного фонду.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИСТУПИЛА: Криворот Н.Г.- заступник начальника - начальник
бюджетного відділу фінансового управління районної державної адміністрації
щодо звернення головного лікаря Іллінецької центральної районної лікарні
Насушного В.О. від 02.06.2016 року №01-10/1005щодо виділення коштів за
капітальний ремонт приміщень центральної районної лікарні в сумі 184 969,09
(сто вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот шістдесят дев’ять) гривень 9 коп.
Зауважила, що згідно Звіту про заборгованість бюджетних установ, ця
заборгованість не рахується. Також, відповідно до ст. 48 Бюджетного Кодексу
України розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання в межах
бюджетних асигнувань, встановлених у кошторисах, враховуючи необхідність
виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік у
казначействі. Зобов’язання, взяті без відповідних асигнувань, не підлягають
оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням
бюджетного законодавства.
ВИСТУПИВ: Мороз П.А., голова постійної комісії, запропонував відмовити у
виділенні коштів.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
ВИСТУПИВ: Мороз П.А., голова постійної комісії, щодо звернення
Кантелинського сільського голови Гончара П.М. від 02.06.2016 року щодо
виділення коштів на ремонтні роботи по заміні даху на приміщенні
Кантелинської школи, зауваживши, що заявник не вказав у зверненні
необхідної суми коштів, запропонував відмовити у виділенні коштів.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.
Реєстр №2 - Звернення, що надійшли до районної державної адміністрації
та районної ради з пропозицією перерозподілу коштів в межах
кошторисних призначень, а саме:
1. Відділу освіти райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК
091108 КЕКВ 2230 на суму 50 000 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2730 на суму
50 000 тис. грн.;
2. Відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 091108 зменшити
видатки КЕКВ 2240 на суму 10 000 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2730 на суму
50 000 тис. грн.
3. Відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 091108 зменшити видатки
КЕКВ 2730 на суму 10 000 тис. грн. та збільшити КЕКВ 2240 на суму 10 000
тис. грн.
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання щодо
перерозподілу коштів в межах кошторисних призначень.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» -0 , «УТРИМАЛОСЬ» -0.
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Реєстром №3 - Рішення та розпорядження обласної Ради, сільських,
селищної, міської ради про виділення та передачу коштів на 2016 рік, а
саме:
1. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.06.2016
року №398 «Про перерозподіл субвенції на придбання шкільних автобусів для
перевезення дітей що проживають в сільській школі»;
2. Рішення Слободищенської сільської ради 9 сесії 7 скликання від
02.06.2016 року щодо збільшення доходів районного бюджету на суму
149 000 (сто сорок дев’ять тисяч) гривень;
3. Рішення Тягунської сільської ради 15 сесії 7 скликання від 2.06.2016
року щодо збільшення доходів районного бюджету на суму 47 247 (сорок сім
тисяч двісті сорок сім) гривень;
4. Рішення Китайгородської сільської ради
12 сесії 7 скликання від
07.06.2016 року щодо збільшення доходів районного бюджету на суму 31 000
(тридцять одна тисяча) гривень;
5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.06.2016
року №463 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» на суму
8 461 665,00 (вісім мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча шістсот
шістдесят п’ять) гривень;
6. Рішення Городоцької сільської ради 12 сесії 7 скликання від 01.06.2016
року «Про внесення змін до загального фонду сільського бюджету на 2016 рік»
для передачі субвенції до районного бюджету для фінансування закладів освіти
та культури» на суму10 389,00(десять тисяч триста вісімдесят дев’ять) гривень ;
7. Рішення Городоцької сільської ради 12 сесії 7 скликання від 01.06.2016
року «Про внесення змін до загального фонду сільського бюджету на 2016 рік»
для передачі субвенції до районного бюджету» на суму 14 444,43(чотирнадцять
тисяч чотириста сорок чотири) гривні 43 коп.;
8. Рішення Красненьківської сільської ради 13 сесії 7 скликання від
17.06.2016 року «Про використання коштів» на суму 4 000,00 (чотири тисячі)
гривень;
9. Рішення Дашівської селищної ради 10 сесії 7 скликання від 13.06.2016
року «Про внесення змін до рішення селищної ради від 21.12.2015 року «Про
селищний бюджет на 2016 рік» на суму 12 021,00 (дванадцять тисяч двадцять
одна) гривня;
Мороз П.А., голова постійної комісії, поставив на голосування питання щодо
передачі субвенцій.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «4», ПРОТИ - «0», УТРИМАЛОСЬ -«0» .
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати районній державній адміністрації видати
розпорядження про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік, а саме:
- зменшити доходи спеціального фонду районного бюджету по іншій
субвенції за кодом надходжень 41035000 на суму 1 800,000 тис. грн. та
збільшити по субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок
бюджетного періоду за кодом 41035200 на суму 1 800,000 тис. грн. (на
придбання автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській
місцевості);
- збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41030600 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам,тимчасової державної допомоги дітям та допомоги
по догляду за інвалідами І чи II групи, внаслідок психічного розладу на суму
151,100 тис. грн. та видатки управлінню праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації КТКВК 090401 КЕКВ 2730 на суму 151,100
тис. грн.;
- збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41030800 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот на суму 8 267,857 тис. грн. та видатки
управлінню праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації КТКВК 090405 КЕКВ 2730 на суму 8 267,857 тис. грн.;
збільшити доходи загального фонду районного бюджету по іншій
субвенції за кодом надходжень 41035000 на суму 4,008 тис. грн. та видатки
управлінню праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації КТКВК 170102 КЕКВ 2730 на суму 4,008 тис. грн. на
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян
міських внутрішньо обласних маршрутах загального користування;
- збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету по іншій
субвенції за кодом надходжень 41035000 на суму 38,700 тис. грн. та збільшити
видатки за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 на суму 38,700 тис. грн., в тому числі
сільським радам: Жорницькій -7,800 тис. грн., Купчинецькій - 22,800 тис грн.,
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(с. Яструбинці —6,100 тис. грн., с. Волошкове - 16,700 тис. грн., Дашівська
селищна рада - 8,100 тис. грн. на перезатарення пестицидів);
- за рахунок субвенцій, переданих Слободищенською, Тягунською,
Китайгородською, Городоцькою, Красненьківською сільськими радами,
збільшити доходи районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму
228,636 тис. грн. та видатки за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 на суму 228,636 тис.
грн., в тому числі: на фінансування поточних видатків дошкільних навчальних
закладів - 141,580 тис. грн., сільського будинку культури - 87,056 тис. грн.
за рахунок субвенції, переданої Китайгородською, Городорцькою
сільськими радами збільшити доходи районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 22,44443 тис. грн. та видатки управлінню праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації за КТКВК 091205 КЕКВ
2730 на суму 22,29443 тис. грн., КЕКВ 2240 —0,150 тис грн. на фінансування
компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку на виконання Районної комплексної цільової
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та
інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального
захисту, на 2016 2017 роки (зі змінами);
- за рахунок субвенції, переданої Китайгородською сільською радою
збільшити доходи районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму
5.000 тис. грн. та видатки комунальному закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 КЕКВ 2220
5.000 тис. грн. на придбання медикаментів для пільгових категорій населення
Китайгородської сільської ради;
- зменшити видатки резервного фонду за КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 93,805 тис. грн. та збільшити видатки комунальному закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради за КТКВК
080800 на суму 93,805 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2111 - 72,628 тис грн.,
КЕКВ 2120 - 21,177тис грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями.
- за рахунок субвенції, переданої Дашівською селищною радою, збільшити
доходи спеціального фонду районного бюджету за кодом надходжень 41035000
на суму 12,021 тис. грн. та видатки за КТКВК 250380 КЕКВ 3220 - 12,021 тис.
грн. на фінансування капітальних видатків по дошкільному навчальному
закладу №1 «Журавлик» смт. Ляптів;
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здійснити перерозподіл видатків, а саме:
-відділу освіти райдержадміністрації зменшити видатки за КТКВК 091108
КЕКВ 2230 на суму 50,000 тис. грн. та відповідно збільшити КЕКВ 2730 на
суму 50,000 тис. гривень.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд звернення начальника відділу освіти районної
державної адміністрації Чеботарьової С.П. щодо внесення змін до рішення 6
сесії районної ради від 26.04.2016 року №104 «Про внесення змін до рішення
З сесії районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року №18 «Про районний
бюджет на 2016 рік».
Інформувала: Пасєка М.П. - головний бухгалтер відділу освіти районної
державної адміністрації, зачитала лист начальника відділу освіти районної
державної адміністрації Чеботарьової С.П., в якому прописано зміни, які
необхідно внести в рішення сесії районної ради (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «4», ПРОТИ - «0», УТРИМАЛОСЬ -«0» .
ВИРІШИЛИ: Рекомендували прописати зміни в проекті рішення 8 сесії
районної ради.
СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд звернення депутата районної ради Швеця В.А.
щодо утворення фонду депутата районної ради.
Інформував: Загороднюк С.А.- голова районної ради, ознайомив присутніх із
питанням щодо створення фонду депутата для забезпечення депутатської
діяльності.
ВИСТУПИВ: Мороз П.А., голова постійної комісії, запропонував зняти з
розгляду це питання, адже на даний час немає належного фінансування для
таких цілей, тому нема сенсу у створенні фонду.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «4», ПРОТИ - «0», УТРИМАЛОСЬ - «0».
ВИРІШИЛИ: Відхилити розгляд питання.

Голова постійної комісії

П. Мороз
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