П Р О Т О К О Л № 42
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 11 жовтня 2017 року
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Змієвець Л.М., Колесник В.М., Школьний І.С., Попик І.В..
Відсутні члени комісії:. Сенчук М.О., Шевчук С.М.
Присутні:
1. Лисак А.Р. - голови районної державної адміністрації;
2. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
3. Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації;
4. Ящук В.О. – директор ПП «Будсервіс - Явір».
Порядок денний:
1.
Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
2.
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».
3.
Про розгляд депутатського звернення до Голови Верховної Ради Парубія
А.В., в. о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун, народного
депутата України Демчака Р.Є. щодо недопущення зменшення медичної
субвенції на 2018 рік.
4.
Про відповідь Дашівської селищної ради щодо виконання рішень
районної ради.
5.
Про розгляд звернення голови правління Вінницької ТПО УТОС
Зелінського В.В. від 25.09.2017 року № 32 щодо надання фінансової підтримки
інвалідам по зору.
6.
Про розгляд звернення Росоховатського сільського голови Бруха С.І. від
09.10.2017 року № 385 щодо виділення додаткових коштів на фінансування
ДНЗ «Сонечко».
7.
Про розгляд постанови Рівненського апеляційного суду від 05.10.2017
року № 902/545/17.
8.
Про розгляд розпорядження голови райдержадміністрації Лисака А.Р.
від 05.10.2017 року №209 «Про складання проекту районного бюджету на 2018
рік»:
а) Про перелік бюджетних установ, розташованих на території об’єднаних
територіальних громад, які будуть передані із спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
об’єднаних територіальних громад у 2017 році.
б) Про надання угод, укладених між районною радою, сільськими,
селищною, міською радами, щодо утримання об’єктів спільної власності
територіальних громад.
9.
Про розгляд звернення директора ПП «Будсервіс – Явір» Ящука В.О.
щодо оплати виконаних будівельних робіт, замовником яким виступив відділ
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
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Слухали: Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії, ознайомив присутніх з
порядком денним. Голова комісії вніс пропозицію доповнити порядок денний
зверненням Ящука В.О.
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний із внесеними
доповненнями.
СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
проектом рішення та запропонував це питання перенести на кінець розгляду
порядку денного, так як будуть розглядатися додатково звернення та
розпорядження Кабінету Міністрів України щодо передачі субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально – економічного розвитку окремих територій, що призведе до
додаткових змін до програми.
Члени комісії одноголосно погодились.
СЛУХАЛИ: 2. 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.
Реєстр звернення № 1 – Звернення, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради з метою виділення коштів на 2017 рік
(жовтень).
Звернення: З Іллінецького районного суду Вінницької області – «Про
виділення коштів для придбання меблів та модернізації наявної
комп’ютерної та офісної техніки».
ВИРІШИЛИ: Відмовити у зверненні, в 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 на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
залізничним транспортом».
ВИРІШИЛИ: Відмовити у зверненні, в зв’язку із кредиторською
заборгованістю та незабезпеченою потребою в коштах по захищених
статтях видатків районного бюджету.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Іллінецький об’єднаний районний військовий комісаріат – «Про
виділення коштів для придбання канцелярських приладь, картриджів та
забезпечення службової діяльності військового комісаріату».
ВИРІШИЛИ: Розгляд цього питання не вносити в проект рішення, 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
покриття незабезпеченості педагогічним працівникам по відрядженням».

3
Рекомендувати виділити кошти в сумі 10 000,00 грн.

ВИРІШИЛИ:
на виплату відряджень.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Укргазбанку – «Про виділення коштів на встановлення сонячних
енергетичних станцій, теплових насосів, вітряків та іншого».
ВИРІШИЛИ: Відмовити у зверненні, в 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 та на енергоносії».
Виступив: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Він сказав, дана ситуація із
виділенням коштів на заробітну плату районним комунальним закладам із
районного бюджету який формується із 9 сільських громад, повторюється
протягом півроку, а об’єднанні територіальні громади на утримання цих
закладів не виділяють субвенцій.
Виступив: Лисак А.Р. – голова районної державної адміністрації. Пояснив, що
ці виплати із заробітної плати призначені для техпрацівників та господарської
групи відділу освіти, молоді та спорту. А щодо субвенцій на утримання
комунальних закладів районної ради, то він неодноразово зустрічався із
керівниками об’єднаних територіальних громад та направляв листи до
керівників об’єднаних територіальних громад та вів розмову щодо передачі
об’єктів або виділення коштів на їх утримання.
Виступив: Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради. Повідомив,
що відповідно до законодавчих актів усі комунальні заклади перейдуть до
власності об’єднаних територіальних громад до кінця цього року.
Виступив: Змієвець Л.М. – член постійної комісії. Запропонував
оприлюднити в районній газеті хід децентралізації в районі, передачу
комунального майна та чому не виконуються рішення районної ради.
Виступив: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Він запропонував
рекомендувати голові районної державної адміністрації Лисаку А.Р. в
черговому номері районної газети оприлюднити роз’яснення щодо
фінансування закладів районної комунальної власності та їх передачу до
власності об’єднаних територіальних громад.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Виступив: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Запропонував присутнім
членам продовжити розгляд реєстру звернень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти відділу освіти, молоді та спорту
в сумі 199 812,00 грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями та н
оплату енергоносіїв.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Дитячо – юнацької спортивної школи Іллінецької районної ради –
«Про виділення коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 16 800,00 грн. на
заробітну плату з нарахуваннями.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
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Звернення:
КЗ
«Територіальний центр соціального обслуговування» «Про виділення коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями та на
оплату спожитих енергоносіїв».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 230 400,00 грн. на
заробітну плату.
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (1), Не голосували (0).
Виступила: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної
державної адміністрації.
Валентина Петрівна наголосила, що необхідно виділити кошти сектору
культури і туризму та КЗ «Іллінецький районний будинок культури»
Іллінецької районної ради, оскільки працівники цих установ упродовж місяця
працюють на своїх посадах і за це повинні отримати заробітну плату. У
протилежному випадку працівники залишаться без заробітної плати – такого
бути не може.
Звернення: Сектору культури і туризму – «Про виділення коштів на виплату
заробітної плати з нарахуваннями».
ВИРІШИЛИ: Не виділяти кошти на ці потреби. Депутати не підтримали
звернення.
Голосували: За (0), Проти (0), Утрималися (4), Не голосували (1).
Звернення: КЗ «Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької
районної ради – «Про виділення коштів на виплату заробітної плати з
нарахування та оплату спожитих енергоносіїв».
ВИРІШИЛИ: Не виділяти кошти на ці потреби. Депутати не підтримали
звернення.
Голосували: За (1), Проти (0), Утрималися (4), Не голосували (0).
Звернення: Районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді –
«Про виділення коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплату
спожитих енергоносіїв».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 13 400,00 грн. на
заробітну плату з нарахуваннями та енергоносії.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КП «Іллінецька районна організація радіомовлення» - «Про
виділення коштів на виплату заробітної плати та нарахуваннями».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 10 400,00 грн. на
заробітну плату з нарахуваннями.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Іллінецької районної ради – «Про виділення коштів на заробітну
плату з нарахуваннями та охорону приміщення».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 53 865,00 грн. на
заробітну плату працівникам виконавчого апарату з нарахуваннями та охорону
приміщення і заробітну плату опалювачам.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Іллінецької центральної районної лікарні – «Про виділення коштів
на придбання пально – мастильних матеріалів, відрядження, електроенергії та
інші видатки».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 50 000,00 грн., а саме на
придбання бензину 30 000,00 грн. та оплату енергоносіїв 20 000,00 грн.
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Рекомендація
прийнята
- ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді –
«Про виділення коштів на оплату телекомунікаційних послуг».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 500,00 грн., на оплату
телекомунікаційних послуг.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Іллінецької районної ради – «Про виділення коштів на заробітну
плату з нарахуваннями опалювачам».
ВИРІШИЛИ: Розгляд цього питання окремо не виносити на розгляд сесії
районної ради, о скільки кошти вже виділено.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – «Про виділення коштів на
ремонт опалювальних котлів Леухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 65 000,00 грн. на ремонт
котлів Леухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КЗ «Територіальний центр» - «Про виділення коштів на технічне
обслуговування газового обладнання та на проведення навчань з охорони
праці».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 3 680,00 грн. на технічне
обслуговування газового обладнання та на проведення навчань з охорони
праці.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – «Про виділення коштів на
виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам Дашівської СЮТ».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 44 178,00 грн. на виплату
заробітної плати з нарахуваннями працівникам Дашівської СЮТ.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» - «Про
виділення коштів на придбання комп’ютерної техніки, паливо-мастильних
матеріалів та оплату послуг».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 13 950,00 грн. на паливомастильні матеріали та оплату послуг.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Об’єднаної державної податкової інспекції – «Про виділення
коштів на придбання оргтехніки та канцелярського приладдя».
ВИРІШИЛИ: Відмовити у зверненні, в 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.
Реєстр №3 – Рішення та розпорядження обласної Ради, сільських, міської
рад про виділення та передачу коштів на 2017 рік.
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Рішення: Бабинської сільської ради – про передачу коштів субвенції в сумі
8 901,00 грн., а саме; - відділу освіти, молоді райдержадміністрації в сумі
1899,00 грн. на проведення технічного огляду шкільного автобуса у жовтні;
- ДНЗ «Дубок» с. Бабин у сумі 7002,00 грн. (на перевірку автоматики
водогрійних котлів 1000,00 грн., послуги обстеження систем відведення
продуктів згоряння та вентиляції 800,00 грн., експертиза газопостачання
3996,00 грн., обслуговування газопроводу ДНЗ 1206) у жовтні місяці.
Рішення: Китайгородської сільської ради – про передачу коштів субвенції в
сумі 49 980,00 грн. в тому числі 930,00 грн. на фінансування поточних
видатків будинку культури та клубу, 49 050,00 грн. на фінансування поточних
видатків по ДНЗ.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до районного бюджету на 2017 рік.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
ВИСТУПИЛА: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної
державної адміністрації. Повідомила, що в цьому проекті рішення не включені
ще додаткові звернення, рішення та розпорядження, тому голові постійної
комісії запропонувала ознайомити з ними членів комісії.
Звернення: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування» - «Про
додаткове виділення коштів для придбання газового лічильника».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 1 350,00 грн. для
придбання газового лічильника.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Росоховатської сільської ради – «Про виділення додаткових
коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями та харчування дітей в
ДНЗ «Сонечко».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 19 753,00 грн. на
заробітну плату з нарахуваннями.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
Звернення: Управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації – «Про виділення коштів для погашення
заборгованості наданих пільг за послуги зв’язку ПАТ «Укртелеком»
відповідно до судового рішення».
Вирішили: Рекомендувати внести це питання на пленарне засідання сесії
районної ради.
Рішення сесій сільських рад про виділення та передачу до
районного бюджету коштів субвенції, зокрема:
Криштопівської сільської ради – для фінансування поточних видатків
23 860,00 грн. для фінансування ДНЗ «Яблунька» жовтень 12 630,00 грн.,
листопад – 11 230,грн.;
Іллінецької сільської ради – 93 974,00 для фінансування поточних
видатків дошкільного навчального закладу «Журавлик»;
Городоцької сільської ради – 64 100,00 грн. на заробітну плату з
нарахуваннями працівникам дошкільних навчальних закладів та на оплату
енергоносіїв – 39 000,00 грн., заробітну плату з нарахуваннями працівникам
закладів культури – 25 100,00 грн.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до районного бюджету на 2017 рік.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
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Слухали:
Про
розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.09.2017 року № 689-р щодо субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій (на капітальний ремонт даху Центру дитячої та
юнацької творчості).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до районного бюджету на 2017 рік.
Рекомендація прийнята ОДНОГОЛОСНО.
СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд депутатського звернення до Президента України
Порошенка П.О., Премєр – Міністра України Гросмана В.Б., Голови Верховної
Ради Парубія А.В., в. о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун,
народного депутата України Демчака Р.Є. щодо недопущення зменшення
медичної субвенції на 2018 рік.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
проектом рішення та зверненням (додаються).
Виступив: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Вислухавши думку усіх
членів постійної комісії, поставив питання на голосування.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати звернутися до Голови Верховної Ради Парубія
А.В., в. о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун, народного
депутата України Демчака Р.Є. щодо недопущення зменшення медичної
субвенції на 2018 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – (5), ПРОТИ – (0), УТРИМАВСЯ – (0).
СЛУХАЛИ: 4. Про відповідь Дашівської селищної ради щодо виконання
рішень районної ради.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
відповіддю та рішенням Дашівської селищної ради (додається).
ВИРІШИЛИ: Дану інформацію взяти до відома.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд звернення голови правління Вінницької ТПО
УТОС Зелінського В.В. від 25.09.2017 року № 32 щодо надання фінансової
підтримки інвалідам по зору.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
зверненням.
ВИРІШИЛИ: Відмовити у зверненні, в зв’язку із кредиторською
заборгованістю.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
СЛУХАЛИ: 6. Про розгляд звернення Росоховатського сільського голови
Бруха С.І. від 09.10.2017 року № 385 щодо виділення додаткових коштів на
фінансування ДНЗ «Сонечко».
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Повідомив, що це
питання розглядалось та кошти виділено.
СЛУХАЛИ: 7. Про розгляд постанови Рівненського апеляційного суду від
05.10.2017 року № 902/545/17.
Інформувала: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
ухвалою апеляційного суду.
Вирішили: Інформацію взяти до відома.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
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СЛУХАЛИ:
8.
Про
розгляд розпорядження
голови
райдержадміністрації Лисака А.Р. від 05.10.2017 року №209 «Про складання
проекту районного бюджету на 2018 рік»:
а) Про перелік бюджетних установ, розташованих на території об’єднаних
територіальних громад, які будуть передані із спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
об’єднаних територіальних громад у 2017 році.
б) Про надання угод, укладених між районною радою, сільськими,
селищною, міською радами, щодо утримання об’єктів спільної власності
територіальних громад.
Інформував: Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради. Ознайомив
присутніх із розпорядженням та запропонував членам комісії обговорити хід
дій щодо виконання розпорядження.
Вислухавши та взявши до уваги пропозиції комісії.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. Організувати зустріч депутатів та
керівників об’єднаних територіальних громад щодо передачі комунального
майна або ліквідації закладів.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
СЛУХАЛИ: 9 Про розгляд звернення директора ПП «Будсервіс – Явір»
Ящука В.О. щодо оплати виконаних будівельних робіт, замовником яким
виступив відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
зверненням.
Виступив: Ящук В.О. – директор ПП «Будсервіс - Явір». Проінформував про
виконані роботи та заборгованість відділу освіти, молоді та спорту перед
підприємством на суму 96 890,00 грн.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
перевірити
наявність
необхідних
документів
(кошторисів, договорів на проведення робіт, технічної документації на
проведення робіт, актів про виконання робіт) на об’єкти, де проводило
ремонтні роботи ПП «Будсервіс - Явір». Уразі наявності усіх документів,
відділ освіти, молоді та спорту повинен вишукати кошти у власному
кошторисі і погасити заборгованість. Якщо ж такі кошти відсутні, звернутися
до головного розпорядника коштів про додаткового виділення коштів на
оплату робіт здійснених ПП «Будсервіс - Явір». За наявності вищезазначених
документів та після їх перевірки повернутися до розгляду цього питання на
сесії районної ради.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.
СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Відповідно до внесених
змін до бюджету району на 2017 рік запропонував внести зміни до
Комплексної програми розвитку освітньої галузі району на 2016-2020 роки.
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії та включити всі зміни до
Програми, відповідно до додатково поданих документів відділу освіти, молоді
та спорту.
Рекомендація прийнята - ОДНОГОЛОСНО.

Голова

постійної
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