П Р О Т О К О Л № 38
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 06 липня 2017 року
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Колесник В.М., Попик І.В., Школьний І.С.
Відсутні члени комісії:. Змієвець Л.М, Сенчук М.С., Шевчук С.М.
Присутні:
1. Загороднюк С.А. – голова районної ради;
2. Лисак А.Р. - голова районної державної адміністрації;
3. Любаревич В.В. – перший заступник голови районної державної
адміністрації;
4. Поїзд В.С. – заступник голови районної державної адміністрації;
5. Семенова Т.М. – в. о. головного лікаря Іллінецької ЦРЛ;
6. Семенюк Я.Ю. – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації;
7. Масленчук М.М. – заступник головного лікаря ЦРЛ;
8. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
9. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
10.Криворот Н.Г. – заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління районної державної адміністрації.
1.

2.
3.
4.

Порядок денний:
Про розгляд інформації голови районної державної адміністрації
Лисака А.Р. від 05.07.2017 року № 02.5 - 1896 щодо стану забезпеченості в
бюджетних призначеннях на оплату праці працівників бюджетних установ
та енергоносії.
Про розгляд звернень розпорядників бюджетних коштів, що надійшли до
районної державної адміністрації.
Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016 – 2020 роки.
Про розгляд звернення головного спеціаліста сектору культури і туризму
райдержадміністрації Гончарук І.С. від 03.07.2017 року № 336 щодо
оснащення засобами охоронної та пожежної сигналізації КЗ «Іллінецький
краєзнавчий музей» Іллінецької районної ради.
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний.

СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд інформації голови районної державної
адміністрації Лисака А.Р. від 05.07.2017 року № 02.5 - 1896 щодо стану
забезпеченості в бюджетних призначеннях на оплату праці працівників
бюджетних установ та енергоносії.
Інформував: Лисак А.Р. - голова районної державної адміністрації.
Проінформував щодо стану забезпеченості в бюджетних призначеннях на
оплату праці працівників бюджетних установ та енергоносії (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд звернень розпорядників бюджетних коштів, що
надійшли до районної державної адміністрації.
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Інформував: Лисак А.Р. - голова районної державної адміністрації.
Ознайомив присутніх із зверненням в. о. головного лікаря Іллінецької ЦРЛ
Семенової Т.М. щодо розподілу обсягів медичної субвенції та додаткової
дотації, які будуть передані до бюджету Дашівської об’єднаної територіальної
громади.(додається).
ВИСТУПИВ: Масленчук М.М. – заступник головного лікаря ЦРЛ.
Проінформував щодо виплат, які були вже виплачені працівникам
Дашівського відділення Іллінецької ЦРЛ та зміни у чисельності штатних
одиниць.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Дашівському селищному голові Тітаренку С.В.:
1. Внести на розгляд сесії селищної ради питання щодо передачі до
районного бюджету частини державної медичної субвенції місцевим
бюджетам для фінансування Іллінецької центральної районної лікарні в
сумі 975420 (дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч чотириста двадцять) гривень,
що становить 50 % від її загальної кількості.
2. Врахувати той факт, що частина коштів затрачена на забезпечення
фінансування відпускних, оздоровчих, компенсацій за невикористану
відпустку працівників Дашівської міської лікарні та працівників цієї ж
лікарні, які залишилися в штаті Іллінецької центральної районної лікарні.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИСТУПИЛА: Криворот Н.Г. – заступник начальника - начальник
бюджетного відділу фінансового управління районної державної адміністрації.
Ознайомила з реєстром звернень щодо виділення коштів в 2017 році
(додається).
Звернення: Іллінецької ЦРЛ – про виділення коштів для поточного ремонту
наркозно-дихального апарату.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати фінансовому управлінню Іллінецької районної
державної адміністрації здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- зменшити видатки резервного фонду КТПКВКМБ 7618010 КЕКВ 9000
на 46,55000 гривень;
- збільшити видатки Іллінецькій центральній лікарні за КТПКВКМБ
0312010 КЕКВ 2282 – 46,55000 тис. грн. на поточний ремонт наркознодихального апарату «Фаза-8»;
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
Звернення: Городоцької сільської ради – про виділення коштів для утримання
закладів освіти і культури.
ВИРІШИЛИ: Вивчити це питання до наступного засідання комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
Звернення: Спортивно-оздоровчого комплексу – про виділення коштів для
фарбування лавочок у секторі глядачів на стадіоні «Колос».
ВИРІШИЛИ: Не вносити питання на розгляд сесії, а переадресувати його
на Іллінецькій міській раді.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
Звернення: Щодо перерозподілу коштів в межах кошторисних призначень,
відділу освіти, молоді та спорту Іллінецької РДА.
ВИРІШИЛИ: Внести питання щодо перерозподілу коштів в зміни до
бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
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Звернення: Спортивно-оздоровчого комплексу Іллінецької районної
ради – про перерозподіл коштів в межах кошторисних призначень.
ВИРІШИЛИ: Внести питання щодо перерозподілу коштів в зміни до
бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
Звернення: Іллі
СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016 – 2020 роки.
Інформував: Лисак А.Р. - голова районної державної адміністрації.
Ознайомив присутніх із змінами до цієї Програми (проект рішення додається).
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії районної ради, а саме:
Внести зміни до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки, а саме: викласти підпункт 5.8
Удосконалити організацію та проведення районних конкурсів, виставок,
акцій, масових заходів за участю позашкільних навчальних закладів.
Стимулювати переможців зазначених заходів призами, грамотами,
дипломами пункту 5 Позашкільна освіта розділу VІІ Напрями діяльності
та заходи Програми у новій редакції (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд звернення головного спеціаліста сектору
культури і туризму райдержадміністрації Гончарук І.С. від 03.07.2017 року
№ 336 щодо оснащення засобами охоронної та пожежної сигналізації КЗ
«Іллінецький краєзнавчий музей» Іллінецької районної ради.
Інформував: Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради. Ознайомив
присутніх із самим зверненням та потребами КЗ «Іллінецький краєзнавчий
музей» (додається).
ВИСТУПИВ: Лисак А.Р. - голова районної державної адміністрації.
Запропонував відкласти дане питання до вивчення поданого кошторису на
виконання робіт.
ВИРІШИЛИ: Відкласти дане питання на довивчення.
ГОЛОСУВАЛИ:«ЗА»–4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
Голова постійної комісії

П. Мороз

