П Р О Т О К О Л №2 0
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 2 серпня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Колесник В.М., Попик І.В., Змієвець Л.М.
Відсутні: Школьний І.С., Шевчук С.М., Сенчук М.О.
Запрошені: 1. Загороднюк С .А .- голова районної ради;
2. Лисак А.Р. - голова районної державної адміністрації;
3. Криворот Н.Г.- заступник начальника фінансового управління районної
державної адміністрації;
4. Бурдельна Л.П. — начальник управління праці районної державної
адміністрації;
5. Палагін Р.А. - заступник начальника ДПРЧ - 18;
6. Атаманюк О.Є. - головний лікар комунального закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги»;
7. Казчук В.М.- житель міста Іллінці;
8. Колеснік Н.А. - старша медична сестра швидкої допомоги.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 20162017 роки:
1.1. В частині «Підвищення рівня соціального захисту учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та вшанування воїнів, які боролися
за цілісність і суверенітет України»;
1.2. В частині «Соціально-медичне обслуговування інвалідів, ветеранів війни та
інших громадян похилого віку».
2. Про розгляд звернення головного лікаря комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради О.
Атаманюка від 29.07.2016 року №01-09-1240 щодо укладання договорів.
3. Про розгляд звернення
завідувача сектору культури і туризму районної
державної адміністрації О. Письменної від 01.08.2016 року №392 щодо
виділення коштів на потреби Іллінецького РБК.
4. Про розгляд звернення
начальника Іллінецького районного сектору
Головного управління ДСНС України у Вінницькій області В. Лемещука від
06.07.2016 року №504 щодо виділення коштів на виконання «Програми

поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів
усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативнорятувальної служби Іллінецького району на 2016-2020 роки» щодо виділення
коштів в сумі 40 тис. грн.
5. Про розгляд реєстру звернень, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Районної комплексної цільової програми
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також
інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального
захисту, на 2016-2017 роки:
1.1. В частині «Підвищення рівня соціального захисту учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та вшанування воїнів, які боролися
за цілісність і суверенітет України»;
1.2. В частині «Соціально-медичне обслуговування інвалідів, ветеранів війни та
інших громадян похилого віку».
Інформувала: Бурдельна Л.П. начальник управління праці районної
державної адміністрації ознайомила присутніх зі змінами.
Виступив: Лисак А.Р., зауважив, що у пункті «Соціально-медичне
обслуговування інвалідів, ветеранів війни та інших громадян похилого віку» в
графі «Джерела фінансування» потрібно дописати - місцеві бюджети.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до Районної
комплексної
цільової програми підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району,
які потребують соціального захисту, на
2016-2017 роки, зі змінами та
доповненнями, а саме: 1.1. У підпункті 4.2. пункту 4 «Вдосконалення системи
соціального обслуговування громадян» розділу 5 «Напрями діяльності і заходи
Програми» у колонці 6 суму 240 тис. грн. змінити на 280 тис. грн. ; у колонці 7
суму 120 тис. грн. змінити на 140 тис. грн.; у колонці 8 суму 120 тис. грн.
змінити на 140 тис. грн.
1.2. Розділ 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки
виконання Програми» доповнити абзацом: «вшанування пам’яті загиблих
учасників антитерористичної операції, бойових дій та подій, пов’язаних із
захистом незалежності України».
1.3. Назву пункту 1 розділу 5 «Напрями діяльності і заходи Програми»
викласти у новій редакції, а саме: «Підвищення рівня соціального захисту
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та вшанування воїнів, які
боролися за цілісність і суверенітет України».
1.4. Пункту 1. «Підвищення рівня соціального захисту учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та вшанування воїнів, які боролися

за цілісність і суверенітет України» розділу 5 «Напрями діяльності і заходи
Програми» доповнити підпунктом 1.11, а сааме:
Вшанування воїнів, які 2016
1.11 боролися за цілісність і
суверенність
України, 2017
встановлення пам’ятних роки
знаків,
меморіальних
дошок
загиблим
учасникам
антитерористичної
операції, бойових дій та
подіям, пов’язаним із
захистом
незалежності
України

Районний 200,0 150,0 50,0
гис.гр гис.грн гис.грн
бюджет
н.
Місцеві
бюджети

Іллінецька
міська рада

1.5. Пункту 7 «Соціально-медичне обслуговування інвалідів, ветеранів війни та
інших громадян похилого віку» розділу 5 «Напрями діяльності і заходи
Програми» доповнити підпунктом 7.8, а саме:
_________ |
______ _____
7.8

Виплата
щомісячної 2016
матеріальної допомоги в
розмірі
1300
гривень 2017
кожному
хворому
3 роки
хронічною
нирковою
недостатністю,
які
проживають на території
району та отримують
програмний
гемодіаліз
(Порядок призначення та
виплати у додатку 8)

Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмініст
рації

Районний 148,2 54,6 ?3,6
бюджет
гис.гр гис.грн гис.грн
Місцеві
н.
бюджети

1.6.
У підсумках «Загальний облік ресурсів» змінити суми 2406,04 тис. грн.
на 2794,24 тис. грн.; 1863,04 тис. грн. на 2051,24 тис. грн.; 543,0 тис. грн. на
743,0 тис. грн.; 1232,74 тис. грн. на 1457,34 тис. грн.; 969,74 тис. грн. на
1044,34 тис. грн.; 263,0 тис. грн. на 413,0 тис. грн.; 1173,3 тис. грн. на 1336,9
тис. грн.; 893,3 тис. грн. на 1006,9 тис. грн.; 280,0 тис. грн. на 330,0 тис. грн.
Обсяг коштів,
2016 рік
які пропонується
залучити на
виконання
програми
1
2
1457,34
Обсяг ресурсів
всього, в тому
числі:
обласний бюджет
районний бюджет

1044,34

2017 рік

Всього витрат на виконання
програми

3

4

1336,9

2794,24

1006,9

2051,24

інші місцеві
413,0
330,0
743,0
бюджети
1.7.
Додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення 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» викласти в новій редакції, а саме:
1.8. Розділ І. «Показники продукту» додатку 6 «Показники продукту»
доповнити пунктом 9, а саме:
9

Виплата щомісячної матеріальної допомоги
в розмірі 1300 гривень кожному хворому 3
хронічною нирковою недостатністю, які
проживають на території району та
отримують програмний гемодіаліз,
кількість (кількість може змінюватись
впродовж дії Програми)

осіб

сума витрат

тис.грн.

6

6

6

6

54,6

93,6

148,
2

1.9. Розділ II «Показники ефективності програми» додатку 6 «Показники
продукту» доповнити пунктом 9, а саме:
Грн.
910
Середній розмір витрат на виплату
1560
123
0,0
0,0
50,0
щомісячної матеріальної допомоги в розмірі
1300 гривень кожному хворому з
хронічною нирковою недостатністю, які
проживають на території району та
отримують програмний гемодіаліз, на одну
особу
.10. Доповнити Районну
комплексну
цільову програму підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району додатком 8 «Порядок призначення та виплати
щомісячної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які
отримують програмний гемодіаліз».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «П РО ТИ » - 0, «У ТРИ М А Л О С Ь» - 0.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд звернення головного лікаря комунального закладу
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради О.
Атаманюка від 29.07.2016 року №01-09-1240 щодо укладання договорів.
Інформував: Атаманюк О.Є., головний лікар комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради, повідомив
присутнім, що з метою підготовки бюджетного запиту до проекту державного
бюджету на 2017 рік та проектів прогнозу державного бюджету на 20188-2019
роки за бюджетною програмою КПКВК 2311410 «Медична субвенція
державного бюджету місцевим бюджетам» у зв’язку із створенням об’єднаних
територіальних громад які не мають у своєму підпорядкуванні закладів охорони

здоров’я потрібно заключити договір на передачу субвенцій між районною
радою та новоствореними об’єднаними територіальними громадами.
Загороднюк С.А., довів до відома присутнім, що договір укладається між
місцевим бюджетами, але в Іллінецькому районі на стадії утворення дві
об’єднанні громади і призначень на їхнє утримання немає. Коли ці громади
будуть юридично сформовані договір має бути укладений.
ВИ РІШ ИЛИ : Доручити голові районної ради укласти договір між місцевими
бюджетами. У зв’язку з тим, що в Іллінецькому районі на стадії формування
дві об’єднані громади розглянути питання щодо укладання договорів з моменту
їх юридичного оформлення.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «4», П РО ТИ - «0», У ТРИ М А Л О С Ь - «0».
СЛУХАЛИ: З.Про розгляд звернення
завідувача сектору культури і туризму
районної державної адміністрації О. Письменної від 01.08.2016 року №392
щодо виділення коштів на потреби Іллінецького РБК.
Інформувала: Письменна О.В., завідувач сектору культури і туризму районної
державної адміністрації, повідомила присутнім, що після останньої зливи
погіршився стан покрівлі районного будинку культури.
ВИ РІШ И ЛИ :
Рекомендувати голові районної ради детальніше вивчити
питання. Завідувачу сектору культури і туризму районної державної
адміністрації Письменній О.В. надати кошторис на поточний ремонт даху.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «4», П РО ТИ - «0», У Т РИ М А Л О С Ь - «0».
СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд звернення начальника Іллінецького районного
сектору Головного управління ДСНС України у Вінницькій області
В. Лемещука від 06.07.2016 року №504 щодо виділення коштів на виконання
«Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та
об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативнорятувальної служби Іллінецького району на 2016-2020 роки» щодо виділення
коштів в сумі 40 тис. грн.
Інформував: Палагін Р.А. - заступник начальника ДПРЧ - 18, повідомив
присутнім, що на Іллінецький районний сектор потрібно виділити кошти на
зміцнення матеріально-технічної бази.
ВИ РІШ ИЛИ : Виділити кошти в сумі 40 тис. грн. Начальнику Іллінецького
районного сектору Головного управління ДСНС України у Вінницькій області
В. Лемещуку надати листа з обґрунтуванням розподілу видатків, а також звіт
про використання бюджетних коштів протягом двох місяців з моменту
фінансування.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «4», П РО ТИ - «0», У Т РИ М А Л О С Ь - «0».

СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд реєстру звернень, що надійшли до районної
державної адміністрації та районної ради.
Інформував: Мороз П.А. - голова постійної комісії.
Реєстр №1- Звернення, що надійшли до районної державної адміністрації
та районної ради з метою виділення коштів на 2016 рік, а саме:
1.Завідувача сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації від
26.07.2016 року №87- 03.5 щодо виділення коштів в сумі 10 000 грн. на
виділення інформаційного стенду.
ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «1», ПРОТИ - «1», УТРИМАЛОСЬ - «2».
2. Виконуючого обов’язки головного лікаря В.Денисова від 01.06.2016 року
№01-11/192 щодо виділення коштів на ремонт автомобіля в сумі 36 000 грн.
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 36 000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «4», ПРОТИ - «0», УТРИМАЛОСЬ - «0».
3. Голови Іллінецької міської ради В.Ящука від 18.07.2016 року №01.8-1088
щодо виділення коштів для проведення робіт з благоустрою Меморіального
комплексу в сумі 43 752 грн.
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 43 752 грн.(капітальні видатки на
влаштування плиткового покриття).
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «4», ПРОТИ - «0», УТРИМАЛОСЬ - «0».
4. Депутата районної ради Змієвця Л.М.
облаштування смт. Дашів в сумі 93 768 грн.

щодо виділення коштів для

ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 93 768 грн. У зв’язку із зверненням
жителів смт. Дашів до депутата районної ради Змієвця Л.М., з яким він
звернувся до районної ради, голові селищної ради Тітаренку С.В. потрібно
надати лист в якому обґрунтувати розподіл виділених коштів.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «4», ПРОТИ - «0», УТРИМАЛОСЬ - «0».
5.Директора спортивно-оздоровчого комплексу Сидоренка А.П. від 22.07.2016
року №108 щодо виділення коштів на фарбу та захисну сітку для вікон в сумі
16 000 грн.
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 16 000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «4», ПРОТИ - «0», УТРИМАЛОСЬ - «0».

V Т^ Т П Жаданівськ0ї сільської ради Кучковської Р.Г. від 18.07.2016 року
2 66-2.10 щодо виділення коштів на підключення електроопалювальних
приладів для будинку культури в сумі 115 000 грн.
ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів. Зважаючи на зростання вартості
електроносив
рекомендувати
голові
Жаданівської
сільської
ради
учковськш Р.Г. розглянути можливість щодо використання твердопаливних
систем опалення.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «4», ПРОТИ - «0», УТРИМАЛОСЬ - «0».
7. Начальника управління праці районної державної адміністрації
урдельної Л.П. від 18.07.2016 року №4603/04 щодо виділення коштів для
виплати адресної допомоги в сумі 25 000 грн.
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 25 000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «4», ПРОТИ - «0», УТРИМАЛОСЬ - «0».
л ІЛШНЄЦЬК01 Районної ради Загороднюка С.А. від 29.07.2016 року
№390-01.06 щодо виділення коштів для виплати інших видатків соціального
захисту в сумі 15 000 грн.
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 15 000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «4», ПРОТИ - «0», УТРИМАЛОСЬ - «0».
9. Голови громадської організації «Іллінці наше місто» О.О.Кружільного щодо
комплТГу К° ШТШ

даЯ ° бЛаШ1уВання "«'ЙДУ ДО спортивно-оздоровчого

ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - «0», ПРОТИ - «2», УТРИМАЛОСЬ - «2».
Реєстром №3 - Рішення сільських, селищної, міської ради про виділення та
передачу коштів на 2016 рік, а саме:
1. Рішення Василівської сільської ради 8 сесії 7 скликання від 20.07.2016 року
ЩОДО з ільшення доходів районного бюджету на суму 2 000 грн.
2. Рішення Іллінецької сільської 12 сесії 7 скликання від 22.07.2016 року щодо
Збільшення доходів районного бюджету на суму 27 812 грн.
3. Рішення Красненьківської сільської ради 14 сесії 7 скликання від19.07.2016
року щодо з ільшення доходів районного бюджету на суму 32 040 грн
• Рішення Кантелинської сільської ради 14 сесії 7 скликання від 20*07.2016
року щодо з ільшення доходів районного бюджету на суму 15 802 грн.
Голова постійної комісії

П. Мороз

