П Р О Т О К О Л № 44
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 20 листопада 2017 року
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Змієвець Л.М., Колесник В.М., Школьний І.С., Сенчук М.О.,
Шевчук С.М.
Відсутні члени комісії:. Попик І.В.
Присутні:
1. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
2. Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації;
3. Гончарук І.С. – головний спеціаліст сектору культури і туризму
райдержадміністрації;
4. Попівська О.М. – головний бухгалтер Іллінецької районної ради;
5. Святенко А.С. – завідувач КЗ «Методичний центр закладів освіти»
Іллінецької районної ради.
Порядок денний:
1. Про хід виконання заходів Стратегії розвитку територіальних громад
Іллінецького району на період до 2020 року.
2. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 11 сесії
районної ради 7 скликання від 23.12.2016 року №277 «Про районний бюджет
на 2017 рік».
3. 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.
4. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016-2020 роки.
5. Про внесення змін до «Програми забезпечення інформованості населення
Іллінецького району та розвитку електронного засобу масової інформації
комунального підприємства «Іллінецька районна організація радіомовлення»
Іллінецької районної ради на 2016-2020 роки».
6. Про внесення змін до районної програми «Перспективний розвиток
вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького району на
2016-2020 роки.
7. Про розгляд клопотання начальника відділу Держгеокадастру в
Іллінецькому районі Маримончик Г.П. щодо безоплатної передачі документів
з кадрових питань за 1996-2016 роки на збереження до КП «Районний
трудовий архів».
8. Про розгляд звернення керівника «Медіацентру «Власно» Маліновської
О.О. щодо надання послуг з подальшої публікації інформаційних матеріалів
Іллінецької районної ради.
9. Про розгляд клопотання голови районної державної адміністрації А.Лисака
щодо затвердження нової штатної чисельності установ освіти, що
фінансуються з районного бюджету.
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Слухали: Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії, ознайомив присутніх з
порядком денним.
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний.
СЛУХАЛИ: 1. Про хід виконання заходів Стратегії розвитку територіальних
громад Іллінецького району на період до 2020 року.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
проектом рішення та запропонував внести на розгляд сесії, це питання.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести питання на розгляд сесії районної ради.
Голосували: За (6), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
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 відповідно до
розданого проекту рішення.
Реєстр звернень № 1 – Звернення, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради з метою виділення коштів на 2017 рік
(листопад).
Звернення: КЗ «Іллінецький районний будинок культури» – «Про
виділення коштів на оплату послуг та на відрядження».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 7 480,00 грн. на оплату
послуг та на відрядження.
Голосували: За (6), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Іллінецького об'єднаного військового комісаріату – «Про
виділення коштів для навчально-матеріальної бази».
ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів у зв’язку із кредиторською
заборгованістю та незабезпеченістю в коштах на захищені статті видатків
районного бюджету.
Голосували: За (0), Проти (6), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Іллінецького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді – «Про виділення коштів на придбання новорічних подарунків для
дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей з інвалідністю, дітей учасників
АТО, дітей з багатодітних сімей».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати додатково виділити кошти в сумі 12 000,00 грн.
на придбання новорічних подарунків для дітей - сиріт, дітей позбавлених
батьківського
піклування,
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, дітей з інвалідністю, дітей учасників АТО, дітей з багатодітних
сімей
Голосували: За (6), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Сектору культури і туризму – «Про виділення коштів на оплату
послуг, предмети, матеріали, обладнання та інвентар».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 2 600,00 грн. на оплату
послуг, предмети, матеріали, обладнання та інвентар.
Голосували: За (6), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру –
«Про виділення коштів для придбання нового комп'ютерного томографа».
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ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів у зв’язку із кредиторською
заборгованістю та незабезпеченістю в коштах на захищені статті видатків
районного бюджету.
Голосували: За (0), Проти (6), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: КЗ "Іллінецький районний будинок культури" – «Про виділення
коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями за листопад».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 148 000,00 грн. на
виплату заробітної плати з нарахуваннями за листопад.
Голосували: За (6), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Сектору культури і туризму – «Про виділення коштів на виплату
заробітної плати з нарахуваннями та енергоносії за листопад».
Виступив: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Запропонував присутнім
членам постійної комісії запросити керівництво сектору культури і туризму
для чіткого роз’яснення вказаної суми.
Виступила: Гончарук І.С. – головний спеціаліст сектору культури і туризму
райдержадміністрації, яка пояснила, звідки виходить заявлена потреба в
коштах.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 145 875,00 грн. на
виплату заробітної плати з нарахуваннями та енергоносії за листопад.
Голосували: За (6), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування" – «Про
виділення коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями, енергоносії за
листопад та оплату послуг».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 176 200,00 грн. на
виплату заробітної плати з нарахуваннями, енергоносії за листопад та оплату
послуг.
Голосували: За (6), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Іллінецької районної ради – «Про виділення коштів на виплату
заробітної плати з нарахуваннями за листопад та оплату послуг».
Виступив: Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради. Звернув увагу
членів постійної комісії, що пропозиція у виділенні коштів значно нижча за
потребу, тому запропонував членам комісії переглянути цю суму.
Виступив: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Запропонував вислухати
головного бухгалтера Іллінецької районної ради із поясненням щодо
запропонованої потреби в коштах.
Виступила: Попівська О.М. – головний бухгалтер Іллінецької районної
ради. Представила членам постійної комісії детальний розрахунок щодо
потреби в додаткових коштах на листопад.
Мороз П.А. – голова постійної комісії. Вислухавши пропозиції членів комісії,
поставив питання на голосування.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 109 114,00 грн. на
виплату заробітної плати з нарахуваннями за листопад та оплату послуг.
Голосували: За (5), Проти (0), Утрималися (1), Не голосували (0).
Звернення: Іллінецької районної ради – «Про виділення коштів для
відзначення працівників виконавчого апарату районної ради».
Виступила: Попівська О.М. – головний бухгалтер Іллінецької районної
ради. Надала членам постійної комісії районної ради розрахунок щодо
преміювання працівників виконавчого апарату з нагоди професійного свята
Дня місцевого самоврядування в розмірі посадових окладів.
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 60 397,00 грн. для
відзначення працівників виконавчого апарату районної ради з нагоди
професійного свята Дня місцевого самоврядування в розмірі посадових
окладів.
Голосували: За (5), Проти (0), Утрималися (1), Не голосували (0).
Звернення: Іллінецького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді – «Про виділення коштів на виплату заробітної плати з
нарахуваннями та енергоносії за листопад».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 18 000,00 грн. на виплату
заробітної плати з нарахуваннями та енергоносії за листопад
Голосували: За (6), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: КП "Іллінецька районна організація радіомовлення" – «Про
виділення коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями та енергоносії
за листопад».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 15 692,00 грн. на
заробітну плату з нарахуваннями та енергоносії.
Голосували: За (6), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Іллінецької дитячо - юнацької спортивної школи – «Про виділення
коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями за листопад».
ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів у зв’язку із кредиторською
заборгованістю та незабезпеченістю в коштах на захищені статті видатків
районного бюджету.
Голосували: За (6), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Іллінецької дитячо - юнацької спортивної школи – «Про виділення
коштів на тверде паливо (дрова)».
ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів у зв’язку із кредиторською
заборгованістю та незабезпеченістю в коштах на захищені статті видатків
районного бюджету.
Голосували: За (), Проти (6), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – «Про виділення коштів на
виплату заробітної плати з нарахуваннями та енергоносії за листопад,
предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг, відрядження».
Виступив: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Запропонував запросити
представників відділу освіти, молоді та спорту для надання пояснення цієї
потреби в коштах.
Виступила: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної
державної адміністрації. Пояснила, що відповідно до поданого листа відділом
освіти, молоді та спорту, потреба розрахована по кожному підрозділу, тому
вважає за потрібне виділити кошти.
При обговоренні цього питання залишили залу засідань два депутати
Сенчук М.О., Шевчук С.М.
Мороз П.А. – голова постійної комісії. Вислухавши пропозиції членів комісії
та після чіткого роз’яснення поданої потреби в коштах відділу освіти, молоді
та спорту, поставив питання на голосування.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 314 468,00 грн. на виплату
заробітної плати з нарахуваннями.
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
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Звернення: Колективне звернення працівників
Дашівської
дитячої
музичної школи – «Про втрату стажу за вересень та заробітної плати за
вересень».
Дане звернення не розглядалось.
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – «Про
виділення коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями
техпрацівникам в листопаді».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 136 798,00 грн. на
виплату заробітної плати з нарахуваннями техпрацівникам в листопаді.
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Іллінецького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді – «Про виділення коштів на програмне забезпечення».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 3 380,00 грн. на
програмне забезпечення
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Росоховатської сільської ради – «Про виділення коштів на
виплату заробітної плати та нарахувань працівникам ДНЗ "Сонечко"».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 15 101,00 грн. на виплату
заробітної плати та нарахування працівникам ДНЗ "Сонечко".
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації – «Про виділення коштів на погашення заборгованості
перед ПАТ "Укртелеком" з компенсації витрат на надання послуг зв'язку на
пільговій основі».
ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів у зв’язку із кредиторською
заборгованістю та незабезпеченістю в коштах на захищені статті видатків
районного бюджету.
Голосували: За (0), Проти (4), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Відділу освіти, молоді та спорту – «Про виділення коштів на
капітальний ремонт зі встановлення опалювального котла в Кам'яногірській
ЗОШ І ступеня».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 20 000,00 грн. на
капітальний ремонт по встановленню опалювального котла в Кам'яногірській
ЗОШ І ступеня.
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Редакції газети "Трудова слава" - про виділення коштів на
висвітлення роботи органів місцевого самоврядування.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 20 000,00 грн. на
висвітлення роботи органів місцевого самоврядування в районній газеті
«Трудова слава».
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Іллінецького міжрайонного відділу лабораторних досліджень –
«Про виділення коштів за лабораторні дослідження та обстеження працівників
закладів освіти».
Виступила: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної
державної адміністрації. Повідомила, що в наступному зверненні враховані
кошти на лабораторні дослідження.
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Звернення: Центральної районної лікарні – «Про виділення коштів на
заробітну плату, нарахування, оплату послуг, витрати на відрядження, оплату
інших видатків, оплату теплопостачання, оплату електроенергії».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 99 500, 00 грн. на
бактеріологічні дослідження (90 500,00), навчання з охорони праці та
пожежної безпеки (9 000,00)
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Сектору культури і туризму – «Про виділення коштів для
придбання експозиційної шафи для представлення експонатів до теми
"Чорнобильська трагедія"».
ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів у зв’язку із кредиторською
заборгованістю та незабезпеченістю в коштах на захищені статті видатків
районного бюджету.
Голосували: За (0), Проти (4), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації – «Про виділення коштів на надання пільг з послуг
зв'язку окремим категоріям громадян».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 6 568,00 грн. на надання
пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян.
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Звернення: Відділу освіти, молоді і спорту райдержадміністрації – «Про
виділення коштів на оплату послуг, предмети, матеріали, обладнання та
інвентар, придбання, доставку та зберігання підручників і посібників».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 27 000,00 грн. на оплату
послуг, предмети, матеріали, обладнання та інвентар, придбання, доставку
підручників і посібників загальноосвітнім школам.
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Реєстр звернень №2 – Звернення, що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради з пропозицією перерозподілу коштів.
Звернення: Управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації – про перерозподіл коштів в межах кошторисних
призначень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати здійснити перерозподіл коштів.
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
Реєстр №3 – Рішення та розпорядження обласної Ради, сільських, міської
рад про виділення та передачу коштів на 2017 рік.
Рішення: Бабинської сільської ради – про передачу коштів субвенції в сумі
19 481,00 грн., а саме: - відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
в сумі 3598,00 грн. на перевірку заміру опору ізоляції силової та
освітлювальної електромережі приміщення Бабинської ЗОШ та 15883,00 грн.
(на фінансування заробітної плати з нарахуваннями працівникам будинку
культури та клубів с.Бабин – 12 487,00 грн., на перевірку заміру опору ізоляції
силової та освітлювальної електромережі приміщення дошкільного
навчального закладу – 3396,00 грн.).
Рішення: Китайгородської сільської ради – про передачу коштів субвенції в
сумі 27 130,00 грн. в тому числі 27 130,00 грн. на фінансування поточних
видатків по дитячому навчальному закладу, згідно з договором №10/11/1 від
07.11.2017 року.
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Рішення: Городоцької сільської ради – про передачу коштів субвенції в сумі
79 600,00 грн. а саме; - 77 900,00 грн. (на фінансування заробітної плати з
нарахуваннями працівникам дошкільного навчального закладу та оплату
енергоносіїв – 68 300,00 грн. та на фінансування заробітної плати з
нарахуваннями працівникам будинку культури 9600,00 грн.), та видатки
районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на утримання
фахівця із соціальної роботи з 1 700,00 грн.
Рішення: Леухівської сільської ради – щодо збільшення доходів загального
фонду районного бюджету на суму 52 000,00 грн. (на фінансування
дошкільного навчального закладу – 35 000,00 грн. та на фінансування
сільського будинку культури 17 000,00 грн.).
Слухали: Про розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
від 30.20.2017 року №762 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017
рік». За рахунок субвенції, переданої обласним бюджетом, збільшити доходи
загального фонду районного бюджету, а саме: видатки управлінню праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації на суму 73 690,00 грн. на
здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників
антитерористичної операції та їх дітей.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до районного бюджету на 2017 рік
відповідно до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації та
рішень сільських рад.
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
ВИСТУПИЛА: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної
державної адміністрації. Повідомила, що в цьому проекті рішення не включені
ще додаткові звернення щодо додаткового виділення коштів на листопад, тому
голові постійної комісії запропонувала ознайомити з ними членів комісії.
Звернення: Сектору культури і туризму райдержадміністрації – «Про
виділення коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями та за спожиті
енергоносії за листопад».
Виступила: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної
державної адміністрації. Ознайомила присутніх із додатковою потребою на
фінансування сектору культури і туризму райдержадміністрації та інших
відділів по захищених статтях.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати додатково виділити кошти в сумі 33 675,00 грн.
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та за спожиті енергоносії за
листопад.
Звернення: Іллінецької районної ради «Про вшанування посадових осіб
місцевого самоврядування та ветеранів праці - самоврядців до Дня місцевого
самоврядування».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 2 000,00 грн. на
вшанування посадових осіб місцевого самоврядування та ветеранів праці самоврядців до Дня місцевого самоврядування.
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
СЛУХАЛИ: 3. 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.
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Інформував: Мороз П.А. – голова постійної
комісії.
Ознайомив
присутніх із проектом рішення.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати 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 та внести на розгляд сесії.
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
СЛУХАЛИ: 4. 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.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки та внести на розгляд сесії.
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до Програми забезпечення інформованості
населення Іллінецького району та розвитку електронного засобу масової
інформації комунального підприємства «Іллінецька районна організація
радіомовлення» Іллінецької районної ради на 2016-2020 роки.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
проектом рішення.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до Програми забезпечення
інформованості населення Іллінецького району та розвитку електронного засобу
масової інформації комунального підприємства «Іллінецька районна організація
радіомовлення» Іллінецької районної ради на 2016-2020 роки та внести на
розгляд сесії.
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до районної програми «Перспективний
розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2016-2020 роки.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
проектом рішення.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до районної програми
«Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги
жителям Іллінецького району на 2016-2020 роки та внести на розгляд сесії.
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
СЛУХАЛИ: 7. Про розгляд клопотання начальника відділу Держгеокадастру
в Іллінецькому районі Маримончик Г.П. щодо безоплатної передачі
документів з кадрових питань за 1996-2016 роки на збереження до КП
«Районний трудовий архів».
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
клопотанням. Запропонував вислухати представників обох сторін.
Представники обох сторін надали інформацію.
Вирішили: Безоплатно передати документи з кадрових питань відділу
Держгеокадастру в Іллінецькому районі до КП «Районний трудовий архів».
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).
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СЛУХАЛИ: 8. Про розгляд звернення керівника «Медіацентру «Власно»
Маліновської О.О. щодо надання послуг з подальшої публікації
інформаційних матеріалів Іллінецької районної ради.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
зверненням.
ВИРІШИЛИ: Не вносити питання на розгляд сесії районної ради та взяти
інформацію до відома.
Голосували: За (0), Проти (4), Утрималися (0), Не голосували (0).
СЛУХАЛИ: 9. Про розгляд клопотання голови районної державної
адміністрації А.Лисака щодо затвердження нової штатної чисельності установ
освіти, що фінансуються з районного бюджету.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
зверненням, та штатним розписом КЗ «Методичний центр закладів освіти»
Іллінецької районної ради.
Виступила: Святенко А.С. – завідувач КЗ «Методичний центр закладів
освіти» Іллінецької районної ради. Повідомила, що штатний розпис
розроблений відповідно до норм чинного законодавства.
ВИРІШИЛИ: Не вносити питання на розгляд сесії.
Голосували: За (2), Проти (0), Утрималися (2), Не голосували (0).
СЛУХАЛИ: 10. Про розгляд звернення Леухівського сільського голови
Черниш О.І. щодо додаткового виділення коштів для навчального закладу
«Барвінок».
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх із
зверненням.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити кошти в сумі 40 000,00 грн. для
придбання металопластикових вікон для Леухівського дошкільного
навчального закладу «Барвінок».
Голосували: За (4), Проти (0), Утрималися (0), Не голосували (0).

Заступник голови постійної комісії

Школьний І.С.

