П Р О Т О К О Л №7
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 23 січня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Змієвець Л.М., Колесник В.М., Сенчук М.С., Школьний І.С.
Відсутні: Попик І.В., Шевчук С.М.
Запрошені: 1. Загороднюк С.А.– голова районної ради;
2. Ребар І.І. – Тягунський сільський голова;
3. Бровій Л.І. – заступник начальника Іллінецької ОДПІ.
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту розпорядження голови райдержадміністрації
А. Лисака від 21.01.2016 року №02.5-216 «Про внесення змін до районного
бюджету на 2016 рік».
2. Про розгляд реєстру звернень керівників територіальних органів, громадян,
що надійшли на ім’я голови районної державної адміністрації та голови
районної ради.
3. Про внесення змін до Комплексної програми мобілізації зусиль органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової
служби району щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів на
2012-2016 роки.
4. Про план роботи районної ради 2016 рік.
СЛУХАЛИ:
1.
Про
розгляд
проекту
розпорядження
голови
райдержадміністрації А. Лисака від 21.01.2016 року №02,5-216 «Про внесення
змін до районного бюджету на 2016 рік».
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії.
Ознайомив присутніх з проектом розпорядження голови райдержадміністрації
(додається).
Перед голосуванням Змієвець Л.М., член постійної комісії, вийшов із зали
засідань.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати районній державній адміністрації видати розпорядження
про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік, а саме:
- за рахунок субвенцій, переданих Бабинською, Жаданівською,
Іллінецькою, Кальницькою, Красненьківською, Павлівською, Тягунською,
Хрінівською сільськими радами, збільшити доходи районного бюджету за
кодом надходжень 41035000 на суму 423,335 тис. грн. та видатки за КТКВК
250380 КЕКВ2620 на суму 423,335 тис. грн., в тому числі: на фінансування
дошкільних навчальних закладів на суму 344,546 тис. грн., будинків культури,
клубів на суму 78,789 тис. грн.;
- за рахунок субвенції, переданої Тягунською
сільською радою,
збільшити доходи районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму
3,347 тис. грн. та видатки управлінню праці та соціального захисту населення

2
райдержадміністрації
за
КТКВК 091205 на суму 3,347 тис. грн., в тому
числі: КЕКВ 2730 на суму 3,296 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 0,051 тис. грн.
на фінансування компенсаційних виплат фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку;
- за рахунок субвенції, переданої Хрінівською сільською радою,
збільшити доходи районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму
40,000 тис. грн. та видатки відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК
070201 на суму 40,000 тис. грн., в тому числі: КЕКВ2210 на суму 22,800 тис.
грн. на закупівлю залізобетонного забору, підручників; КЕКВ 2230 на суму
17,200 тис. грн. на забезпечення харчування школярів молодших класів.
Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
- відділу освіти райдержадміністрації зменшити видатки загального
фонду за КТКВК 070201 КЕКВ 2230 на суму 473,000 тис. грн., за КТКВК
070401 КЕКВ 2120 на суму 65,724 тис. грн., КЕКВ 2730 на суму 10,000 тис.
грн., за КТКВК 070802 КЕКВ 2120 на суму 33,927 тис. грн., за КТКВК070804
КЕКВ 2111 на суму 1,640 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 46,000 тис. грн., за
КТКВК070805 КЕКВ 2210 на суму 100,200 тис. грн., КТКВК070806 КЕКВ
2120 на суму 62,380 тис. грн., КЕКВ 2210 на суму 2,200 тис. грн., КЕКВ 2273
на суму 1,551 тис. грн., КЕКВ 2275 на суму 15,614 тис. грн. та збільшити
видатки за КТКВК 070201 КЕКВ 2210 на суму 473,000 тис. грн., за
КТКВК070401 КЕКВ 2111 на суму 141,374 тис грн., за КТКВК 070802 КЕКВ
2111 на суму 6,722 тис.грн, за КТКВК 070805 КЕКВ 2111 на суму 76,990 тис.
грн., КЕКВ 2120 на суму 3,210 тис. грн., КТКВК 070806 КЕКВ 2111 на суму
110,940 тис. грн.;
- Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді зменшити видатки за КТКВК 091101 КЕКВ 2120 на суму 45,934 тис.
грн. та, відповідно, збільшуються видатки за КЕКВ 2111 на суму 45,934 тис.
гривень;
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради Вінницької області зменшити
видатки за КТКВК 091204 КЕКВ 2120 на суму 165,000 тис. грн. та, відповідно,
збільшити видатки за КЕКВ 2111 на суму 165,000 тис. гривень;
- дитячо-юнацькій спортивній школі Іллінецької районної ради
зменшити видатки за КТКВК 130107 КЕКВ 2120 на суму 26,505 тис. грн. та,
відповідно, збільшити видатки за КЕКВ 2111 на суму 26,505 тис. гривень;
- комунальному закладу «Іллінецький районний будинок культури»
зменшити видатки за КТКВК 110204 КЕКВ 2120 на суму 85,000 тис. грн. та,
відповідно, збільшити видатки за КЕКВ 2111 на суму 85,000 тис. гривень;
- Іллінецькій районній раді зменшити видатки за КТКВК 010116 КЕКВ
2120 на суму 60,285 тис. грн. та, відповідно, збільшити видатки за КЕКВ 2111
на суму 60,285 тис. гривень;
- спортивно-оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради
зменшити видатки за КТКВК 130110 КЕКВ 2120 на суму 21,500 тис. грн. та,
відповідно, збільшити видатки за КЕКВ 2111 на суму 21,500 тис. гривень;
- сектору культури та туризму райдержадміністрації зменшити видатки
за КТКВК 110201 КЕКВ 2120 на суму 127,205 тис. грн., за КТКВК 110202
КЕКВ 2120 на суму 5,338 тис. грн., КТКВК 110205 КЕКВ 2120 на суму 90,053
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тис грн., за КТКВК 110502 КЕКВ 2120 на суму 11,860 тис. грн. та відповідно
збільшити видатки за КТКВК 110201 КЕКВ 2111 на суму 127,205 тис грн.,
КЕКВ 2274 на суму 5,338 тис. грн., КТКВК 110205 КЕКВ 2111 на суму 90,053
тис. грн., за КТКВК 110502 КЕКВ 2111 на суму 11,860 тис. гривень.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд реєстру звернень керівників територіальних
органів, громадян, що надійшли на ім’я голови районної державної
адміністрації та голови районної ради.
Інформував: Мороз П.А. – голова постійної комісії.
Ознайомив присутніх з реєстром звернень, що надійшли до
райдержадміністрації та районної ради (додається),
ВИРІШИЛИ: Перенести на наступне засідання розгляд питань, відповідно до
реєстру звернень:
- начальника управління праці та соціального захисту населення Л.
Бурдельної від 12 01.2016 року №90/04 щодо виділення коштів на
одноразову грошову допомогу дружині померлого учасника АТО;
- завідувача сектору культури і туризму райдержадміністрації О.Письменної
від 14.01.2016 року №23 щодо виділення коштів на проведення
капітального ремонту покрівлі КЗ «Іллінецький районний будинок
культури»;
- Герасимчука Станіслава Івановича щодо виділення коштів для ефективної
підготовки спортсмена Крижанського Марата.
Після розгляду даного питання Змієвець Л.М., член постійної комісії,
повернувся до зали засідань.
СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Комплексної програми мобілізації зусиль
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової
служби району щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів на
2012-2016 роки.
Інформувала: Бровій Л.І. – заступник начальника Іллінецької ОДПІ.
ВИСТУПИВ: Школьний І.С., член постійної комісії, заперечив щодо
виділення 149 тис. грн. Іллінецькій ОДПІ, коли така економія бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендували внести зміни до Комплексної програми
мобілізації зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
державної податкової служби району щодо забезпечення надходжень до
бюджетів усіх рівнів на 2012-2016 роки, та внести питання на розгляд чергової
сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 4. Про план роботи районної ради 2016 рік.
Інформувала: Падура А.А., спеціаліст І категорії відділу організаційної та
кадрової роботи виконавчого апарату, ознайомила присутніх із планом роботи
районної ради на 2016 рік.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради затвердити план роботи
районної ради 2016 рік (додається).
Голова постійної комісії

П. Мороз
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