П Р О Т О К О Л № 41
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 13 вересня 2017 року
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Змієвець Л.М., Колесник В.М., Школьний І.С., Шевчук С.М.,
Попик І.В.
Відсутні члени комісії:. Сенчук М.О.
Запрошені:
1. Лисак А.Р. - голови районної державної адміністрації;
2. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
3. Криворот Н.Г. – заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління районної державної адміністрації;
4. Краснянська І.О. – директор районного будинку культури;
5. Поцілуйко А.Г. – заступник головного лікаря Іллінецької центральної
районної лікарні;
6. Атаманюк О.Є. – головний лікар КЗ «ЦПМСД»;
7. Колосенко О.Д. – депутат районної ради;
8. Бондар Л.Л. – заступник начальника Немирівської ОДПІ ГУ ДФС у
Вінницькій області – начальник Іллінецького відділення;
9. Семенюк Я.Ю. – виконуюча обов’язки начальника відділу освіти, молоді
та спорту районної державної адміністрації;
10.Попівська О.М. – головний бухгалтер Іллінецької районної ради.
Порядок денний:
1.
Про розгляд колективного звернення працівників виконавчого апарату
Іллінецької районної ради.
2.
Про розгляд звернення головного бухгалтера Іллінецької районної ради,
щодо додаткової потреби в коштах на вересень 2017 року.
3.
Про розгляд звернення начальника Іллінецького ВП Гайсинського ВП
ГУНП у Вінницькій області майора поліції Ковтуна О.М., щодо виділення
коштів для виконання Правоохоронної програми Іллінецького району
«Безпечна Іллінеччина» на 2016-2020 роки.
4.
Про розгляд звернення заступника начальника Немирівської ОДПІ ГУ
ДФС у Вінницькій області – начальника Іллінецького відділення Бондар Л.Л.,
щодо виділення коштів для виконання Комплексної програми мобілізації
зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, районного
відділення державної податкової інспекції, інших районних служб по
забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2017-2021 роки.
5.
Про розгляд звернення депутатів Іллінецької районної ради Задорожної
Н.М., Колосенка О.Д., щодо стану виплат заробітної плати медичним
працівникам та обслуговуючому персоналу Іллінецької ЦРЛ.
6.
Про розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення 11 сесії
районної ради 7 скликання від 23.12.2016 року № 227 «Про районний бюджет
на 2017 рік».
Слухали: Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії, ознайомив присутніх з
порядком денним.
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Члени комісії одноголосно
погодили порядок денний.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд колективного звернення працівників виконавчого
апарату Іллінецької районної ради.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Зачитав колективне
звернення працівників виконавчого апарату Іллінецької районної ради
(додається).
Виступив: Лисак А.Р. - голови районної державної адміністрації. Що дане
клопотання в даний момент є недоречним, так як є незабезпеченість в коштах
на оплату праці працівникам бюджетних установ, що фінансуються із
районного бюджету. А також затверджено План заходів щодо забезпечення
виконання доходів місцевих бюджетів району, економного та раціонального
використання бюджетних коштів у 2017 році, відповідно до якого, не
допускається встановлення надбавок, доплат необов’язкового характеру та
премій в умовах наявності незабезпеченої потреби в коштах на оплату праці з
нарахуваннями по обов’язкових складових заробітної плати.
Виступив: Змієвець Л.М. – член постійної комісії. Підтримав звернення
працівників виконавчого апарату районної ради та зауважив, що працівники
заслуговують на достойну заробітну плату і варто їм надати надбавки.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався на 01.01.2017 року, виділити кошти працівникам виконавчого апарату
Іллінецької районної ради понад поданий розрахунок на вересень місяць для
виплати заробітної плати.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – (4), ПРОТИ – (1), УТРИМАВСЯ – (1).
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд звернення головного бухгалтера Іллінецької
районної ради, щодо додаткової потреби в коштах на вересень 2017 року.
Інформувала: Попівська О.М. – головний бухгалтер Іллінецької районної
ради. Ознайомила присутніх із зверненням (додається) та з розрахунками
(додаються) щодо додаткової потреби в коштах на вересень місяць 2017 року
необхідну для функціонування Іллінецької районної ради в розрізі основних
статей.
Виступив: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Вислухавши думку усіх
членів постійної комісії та представників виконавчого апарату районної ради
запропонував визначитися із голосуванням та припинити дискусію.
ВИРІШИЛИ: За рахунок вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався на 01.01.2017 року, виділити працівникам виконавчого апарату
Іллінецької районної ради кошти в сумі 16 000,00 грн. понад поданий
розрахунок на вересень місяць для виплати заробітної плати.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – (5), ПРОТИ – (0), УТРИМАВСЯ – (1).
СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд звернення начальника Іллінецького ВП
Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції Ковтуна О.М.,
щодо виділення коштів для виконання Правоохоронної програми Іллінецького
району «Безпечна Іллінеччина» на 2016-2020 роки.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
зверненням (додається).
Виступив: Лисак А.Р. - голови районної державної адміністрації. Зауважив,
що наданий час районний бюджет не в змозі профінансувати дану програму,
тому дане питання відкласти на наступне засідання постійної комісії.
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ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання відкласти на розгляд наступного
засідання постійної комісії у зв’язку із кредиторською заборгованістю та
незабезпеченою потребою в коштах по захищених статтях видатків
районного бюджету.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд звернення заступника начальника Немирівської
ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області – начальника Іллінецького відділення
Бондар Л.Л., щодо виділення коштів для виконання Комплексної програми
мобілізації зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
районного відділення державної податкової інспекції, інших районних служб
по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2017-2021 роки.
Інформувала: Бондар Л.Л. – заступник начальника Немирівської ОДПІ ГУ
ДФС у Вінницькій області – начальник Іллінецького відділення. Ознайомив
присутніх із зверненням (додається). Та запропонувала членам постійної
комісії розглянути дане питання на наступному засіданні постійної комісії.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання відкласти на розгляд наступного
засідання постійної комісії.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд звернення депутатів Іллінецької районної ради
Задорожної Н.М., Колосенка О.Д., щодо стану виплат заробітної плати
медичним працівникам та обслуговуючому персоналу Іллінецької ЦРЛ.
Інформував: Колосенко О.Д. – депутат районної ради. Ознайомив присутніх
із зверненням та із незабезпеченістю яка склалася із виплатою заробітної
плати.
Виступила: Поцілуйко А.Г. – заступник головного лікаря Іллінецької
центральної районної лікарні. Представила присутнім аналіз роботи
Іллінецької центральної районної лікарні за перше півріччя, із розрахунками за
серпень та на вересень 2017 року щодо незабезпеченості на виплату заробітної
плати.
Виступив: Лисак А.Р. - голови районної державної адміністрації. Повідомив,
що фінансування центральної районної лікарні здійснюється за рахунок
медичної субвенції із державного бюджету, а з районного бюджету на
фінансування лікарні додатково було виділено понад 900 000,00 грн., тому
запропонував депутатам звернутися до місцевих об’єднаних територіальних
громад та обласної адміністрації із зверненням щодо виділення додаткових
коштів для виплати заробітної плати лікарям та обслуговуючого персоналу.
ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд депутатського запиту щодо стану
виплати заробітної плати медичним працівникам та обслуговуючому
персоналу Іллінецької центральної районної лікарні» на розгляд сесії районної
ради.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
СЛУХАЛИ: 6. Про розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення
11 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016 року № 227 «Про районний
бюджет на 2017 рік».
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Запропонував членам
постійної комісії голосувати окремо по кожному зверненню.
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Реєстр звернення № 1 – Звернення, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради з метою виділення коштів на 2017 рік
(вересень).
Звернення: Сектору культури і туризму Іллінецької районної державної
адміністрації – про виділення коштів на виплату заробітної плати з
нарахуваннями за вересень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 81 600,00 грн. на
заробітну плату з нарахуваннями.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Спортивно-оздоровчого комплексу – про виділення коштів на
виплату заробітної плати з нарахуваннями на вересень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 62 400,00 грн. на
заробітну плату з нарахуваннями.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Іллінецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді – про виділення коштів на виплату заробітної плати та нарахувань на
вересень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 13 000,00 грн. на
заробітну плату.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування» - про
виділення коштів на виплату зарплати, нарахувань на вересень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 151 800,00 грн. на
виплату заробітної плати.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КП «Іллінецька районна організація радіомовлення» - про
виділення коштів на виплату заробітної плати та нарахувань на вересень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 15 300,00 грн. на
заробітну плату.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КЗ «Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької
районної ради – про виділення коштів на нарахування на заробітну плату на
вересень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 2 000,00 грн. на
нарахування на заробітну плату.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Іллінецької центральної районної лікарні – про виділення коштів
для надання своєчасної та якісної медичної допомоги населенню району.
ВИРІШИЛИ: У зв’язку із тим, що фінансування центральної районної лікарні
здійснюється за рахунок медичної субвенції із державного бюджету тому
звернутися депутатам до місцевих об’єднаних територіальних громад і
обласної адміністрації щодо виділення додаткових коштів для Іллінецької
центральної районної лікарні.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Сектору культури і туризму – про виділення коштів на виплату
заробітної плати з нарахуваннями за серпень.
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ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання не виносити на розгляд сесії районної
ради по скільки кошти вже виділено.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Управління праці та соціального захисту населення – про
виділення коштів для виплати соціальної допомоги членам сімей загиблих
учасників АТО для компенсації за пільговий проїзд.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 841,00 грн. на виплати
соціальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для компенсації за
пільговий проїзд.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Городоцької сільської ради – про виділення коштів на
співфінансування капітального ремонту спортивного залу.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання не виносити на розгляд сесії районної
ради по скільки кошти виділено.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: ПАТ «Укртелеком» - про виділення коштів для компенсації
витрат за надані телекомунікаційні послуги на пільговій основі мешканцям
Іллінецького району.
ВИРІШИЛИ: Кошти не виділяти, враховуючи ухвалу Рівненського
апеляційного господарського суду від 05.09.2017 року та у зв’язку із
кредиторською заборгованістю та незабезпеченою потребою в коштах по
захищених статтях видатків районного бюджету.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Вінницької ОДА – про передачу коштів до обласного бюджету у
вигляді субвенції з бюджетів районів і міст обласного значення на дольову
участь у придбані комп’ютерного томографа.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання внести на розгляд наступного засідання
постійної комісії у зв’язку із кредиторською заборгованістю та
незабезпеченою потребою в коштах по захищених статтях видатків
районного бюджету.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Вінницької обласної Ради – про виділення коштів для
забезпечення надання допомоги населенню України із числа найбільш
вразливих категорій та підтримки діяльності організації Червоного Христа в
областях України.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання внести на розгляд наступного засідання
постійної комісії у зв’язку із кредиторською заборгованістю та
незабезпеченою потребою в коштах по захищених статтях видатків
районного бюджету.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – про виділення коштів на
виплату заробітної плати з нарахуваннями на вересень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 243 100,00 грн. на
виплату заробітної плати з нарахуваннями на вересень.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Іллінецької районної ради – про виділення коштів на заробітну
плату з нарахуваннями та охорону приміщення.
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ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати виділити кошти в сумі 103 571,00 грн.
на заробітну плату працівникам виконавчого апарату з нарахуваннями та
охорону приміщення.
Звернення: КЗ «Центр первинної медико–санітарної допомоги» - про
виділення коштів на лікування дитини Рибаченко Надії Петрівни.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання внести на розгляд наступного засідання
постійної комісії у зв’язку із кредиторською заборгованістю та
незабезпеченою потребою в коштах по захищених статтях видатків
районного бюджету.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Управління праці та соціального захисту населення – про
виділення коштів для погашення заборгованості наданих пільг за послуги
зв’язку у 2016 році та за надані послуги у 2017 році.
ВИРІШИЛИ: Кошти не виділяти, враховуючи ухвалу Рівненського
апеляційного господарського суду від 05.09.2017 року та у зв’язку із
кредиторською заборгованістю та незабезпеченою потребою в коштах по
захищених статтях видатків районного бюджету.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Росоховатської сільської ради – про виділення коштів для виплати
заробітної плати заробітної плати працівникам ДНЗ «Сонечко».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 4 976,00 грн. для виплати
заробітної плати заробітної плати працівникам ДНЗ «Сонечко».
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КЗ «Іллінецький районний будинок культури» - про виділення
коштів на придбання електрокотлів для опалення будинку культури.
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання внести на розгляд наступного засідання
постійної комісії у зв’язку із кредиторською заборгованістю та
незабезпеченою потребою в коштах по захищених статтях видатків
районного бюджету.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Реєстр звернень №2 – Звернення, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради з пропозицією перерозподілу коштів.
Звернення: Управління праці та соціального захисту населення та відділу
освіти, молоді та спорту – про перерозподіл коштів.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати здійснити перерозподіл коштів.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
ВИСТУПИВ: Лисак А.Р. - голови районної державної адміністрації.
Повідомив, що в даному проекті рішення не включені ще додаткові звернення
тому голові постійної комісії запропонував ознайомити з ними членів комісії.
Звернення: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування» - про
додаткового виділення коштів для придбання запасних частин, акумулятора,
паливо-мастильних матеріалів для автомобілів ВАЗ 21043 та FORD TRANSIT.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 9 000,00 грн. для
придбання запасних частин, акумулятора, паливо-мастильних матеріалів для
автомобілів ВАЗ 21043 та FORD TRANSIT.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
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Звернення:
Управління
Служби безпеки України у Вінницькій області
– про виділення Немирівському МВ УСБУ у Вінницькій області коштів для
реалізації положень Комплексної оборонно – правоохоронної програми
Іллінецького району на 2016 – 2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна
відповідальність влади та громади».
ВИРІШИЛИ: Розгляд даного питання внести на розгляд наступного засідання
постійної комісії у зв’язку із кредиторською заборгованістю та
незабезпеченою потребою в коштах по захищених статтях видатків
районного бюджету.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Рішення сесій сільських рад про виділення та передачу до
районного бюджету коштів субвенції, зокрема:
Криштопівської сільської ради – для фінансування КЗ «Територіальний
центр соціального обслуговування - 15 616,00 грн.
Китайгородської сільської ради – для фінансування поточних видатків
дошкільного навчального закладу – 30 000,00 грн., сільського будинку
культури – 2 000,00 грн.
Городоцької сільської ради – на заробітну плату з нарахуваннями
працівникам дошкільних навчальних закладів та енергоносіїв – 49 200,00 грн.
заробітну плату з нарахуваннями працівникам закладів культури – 9 300,00
грн.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Голова постійної комісії

П. Мороз

