П Р О Т О К О Л №4
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 24 грудня 2015 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Колесник В.М., Школьний І.С., Попик І.В.
Відсутні: Сенчук М.С., Змієвець Л.М., Шевчук С.М.
Запрошені: Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату;
Тарасова В.П. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації.
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту розпорядження голови райдержадміністрації А.Лисака
«Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік».
2. Про розгляд реєстру звернень що надійшли до районної ради та районної
державної адміністрації.
СЛУХАЛИ: 1.Про розгляд проекту розпорядження голови
райдержадміністрації А.Лисака «Про внесення змін до районного бюджету на
2015 рік».
Інформувала: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Ознайомила присутніх з проектом розпорядження
голови райдержадміністрації (додається).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати районній державній адміністрації видати розпорядження
про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік, а саме:
- за рахунок медичної субвенції державного бюджету місцевим бюджетам
збільшити доходи та видатки районного бюджету на суму 896,80000 тис.
гривень, а саме:
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради Вінницької області на суму 269,09800 тис. гривень,
в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями 236,09800 тис. гривень,
медикаменти на суму 33,00000 тис. грн.;
- Іллінецькій центральній районній лікарні на суму 627,70200 тис.
гривень, в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями на суму 442,34500
тис. гривень, медикаменти на суму 130,00000 тис. гривень (з них: на
придбання розхідних матеріалів для обслуговування інсулінових помп 80,00000 тис. грн.), інші поточні видатки - 55,35700 тис. грн.;
- за рахунок освітньої субвенції державного бюджету місцевим бюджетам
збільшити доходи та видатки районного бюджету відділу освіти
райдержадміністрації на суму 182,80000 тис. грн., з них: видатки розвитку 72,80000 тис. грн. (на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і
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посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів) та
видатки
споживання - 110,00000 тис. грн.;
- за рахунок субвенції з обласного бюджету зменшити доходи районного
бюджету на суму 1,66100 тис. грн. та видатки управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації на суму 1,66100 тис. грн.;
- за рахунок субвенції з обласного бюджету збільшити доходи районного
бюджету на суму 0,40000 тис. грн. та видатки управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації на суму 0,40000 тис. грн.;
- за рахунок субвенції, переданої Дашівською селищною радою,
збільшити доходи районного бюджету на суму 77,00000 тис. грн. та видатки
по іншій субвенції на фінансування заробітної плати працівникам дитячих
дошкільних закладів на суму 72,66800 тис. грн., працівникам культури на суму
0,93200 тис. грн. та на співфінансування проекту «Здорові діти запорука
здорової нації» на суму 3,40000 тис. грн.;
Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації зменшити видатки спеціального фонду бюджету
розвитку на суму
90,76700 тис. грн.;
- збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду по іншій
субвенції на суму 90,76700 тис. грн.;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації зменшити видатки загального фонду на суму 6,80000
тис. грн.;
- збільшити видатки резервного фонду на суму 6,80000 тис. грн.;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації зменшити видатки на компенсаційні виплати інвалідам
на бензин, на поховання учасників бойових дій, пільгове медичне
обслуговування на суму 5,74153 тис. грн. та відповідно збільшити на виплату
грошової компенсації фізичним особам на суму 4,24134 тис. грн. та на
придбання програми «Місцеві бюджети» для комунального закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної
ради на суму 1,50019 тис. грн.;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації зменшити видатки
комунальному закладу «Іллінецький районний будинок культури» на суму
13,77000 тис. грн. та збільшуються видатки централізованій бібліотечній
системі на суму 13,77000 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями;
- зменшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду по іншій
субвенції на суму 90,76700 тис. грн.;
- збільшуються видатки резервного фонду на суму 90,76700 тис. грн.;
- Іллінецькій районній раді зменшити видатки на суму 13,000 тис. грн.;
- зменшити видатки резервного фонду на суму 119,59900 тис. грн.;
- збільшити видатки, а саме:
- відділу освіти райдержадміністрації на заробітну плату з нарахуваннями
працівникам підвідомчих установ на суму 60,95600 тис. грн.;

3
- управлінню праці та соціального захист населення райдержадміністрації
на виплату грошової компенсації фізичним особам на суму 36,91300 тис. грн.;
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради на заробітну плату з
нарахуваннями на суму 19,30000 тис. грн.;
- спортивно-оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради збільшити
видатки на заробітну плату з нарахуваннями на суму 8,23000 тис. грн.;
- комунальному підприємству «Іллінецька районна організація
радіомовлення» на заробітну плату з нарахуваннями на суму 1,20000 тис. грн.;
- комунальному закладу «Центр первинної медико- санітарної
допомоги» Іллінецької районної ради Вінницької області на поточний ремонт
санітарного автомобіля на суму 6,00000 тис. грн.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд реєстру звернень що надійшли до районної
ради та районної державної адміністрації.
Інформувала: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації. Ознайомила присутніх з реєстром звернень, що
надійшли до райдержадміністрації та районної ради (додається).
ВИРІШИЛИ: У зв’язку з першочерговим направленням коштів на
захищені статті видатків, погодитись із відмовою у виділенні коштів
заявникам відповідно до реєстру звернень:
- Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер;
- КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги» від 21.12.15
№01-10-1647.

Голова постійної комісії

П. Мороз

