П Р О Т О К О Л №8
засідання постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 16 лютого 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: Колесник В.М., Шевчук С.М., Школьний І.С.
Відсутні: Змієвець Л.М., Попик І.В., Сенчук М.С.
Запрошені: 1. Загороднюк С.А.– голова районної ради;
2. Лисак А.Р. – голова райдержадміністрації;
3. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради;
4.Тарасова В.П. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації.
Порядок денний:
1. Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації.
2. Про розгляд проекту розпорядження «Про внесення змін до районного
бюджету на 2016 рік».
3. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до районного бюджету
на 2016 рік».
4. Про розгляд реєстру звернень що надійшли до районної державної
адміністрації та районної ради.
5. Про розгляд звернення начальника відділу освіти Чеботарьової С.П. від
15.02.2016 року №144 щодо виділення коштів в сумі 30 000 грн.
6. Про розгляд листа начальника підполковника поліції Гомона В.О. від
15.02.2016 року №987/203/01-2016.
СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження розпоряджень голови районної державної
адміністрації.
Інформувала: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації,
ознайомила
присутніх
із
проектом
розпорядження(додається).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради затвердити розпорядження
голови районної державної адміністрації.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд проекту розпорядження «Про внесення змін до
районного бюджету на 2016 рік».
Інформувала: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації.
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Ознайомила
присутніх
з
проектом
розпорядження
голови
райдержадміністрації:
- за рахунок субвенції, переданої Бабинською, Жорницькою,
Кальницькою, Китайгородською, Паріївською, Якубівською сільськими
радами, збільшуються доходи районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 372,564 тис. грн. та видатки за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 на
суму 372,564 тис. грн., в тому числі: на фінансування дошкільних навчальних
закладів на суму 341,696 тис. грн., будинків культури, клубів на суму 30,868
тис. грн.;
- за рахунок субвенції, переданої Бабинською, Жорницькою,
Кальницькою, Китайгородською сільськими радами, збільшуються доходи
районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на суму 46,587 тис. грн. та
видатки
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації за КТКВК 091205 на суму 46,587 тис .грн., в тому числі:
КЕКВ 2730 на суму 46,347 тис. грн., КЕКВ 2240 на суму 0,240 тис. грн. на
фінансування компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку;
- за рахунок субвенції, переданої Бабинською, Жорницькою,
Китайгородською,
Паріївською,
Якубівською
сільськими
радами,
збільшуються доходи районного бюджету за кодом надходжень 41035000 на
суму 80,051 тис. грн. та видатки відділу освіти райдержадміністрації за
КТКВК 070201 на суму 80,051 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму
4,861 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму 1,071 тис. грн. на утримання працівників,
КЕКВ 2230 на суму 28,519 тис. грн. на забезпечення харчування школярів
молодших класів, КЕКВ 2240 на суму 27,900 тис. грн., КЕКВ 2273 на суму
11,600 тис. грн., КЕКВ 2274 на суму 6,100 тис. грн. на оплату енергоносіїв;
- за рахунок субвенції, переданої Бабинською та Якубівською сільською
та Дашівською селищною радами, збільшуються доходи районного бюджету
за кодом надходжень 41035000 на суму 78,482 тис. грн. та видатки
комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 на суму 59,192 тис. грн. на
ФАПи, в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 12,453 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму
2,739 тис. грн. на утримання 0,5 посади медичного працівника, КЕКВ 2210 на
суму 6,730 тис. грн. на закупку паливно-мастильних матеріалів, придбання
велосипедів працівникам, КЕКВ 2220 на суму 22,100 тис. грн. на придбання
медикаментів, КЕКВ 2273 на суму 6,000 тис. грн., КЕКВ 2274 на суму 6,000
тис. грн., КЕКВ 2275 на суму 3,170 тис. грн. на фінансування енергоносіїв,
КТКВК 250404 КЕКВ 2282 на суму 19,290 тис. грн. на виконання районної
Програми «Місцеві стимули» на 2012-2020 роки;
- за рахунок субвенції, переданої Паріївською сільською радою,
збільшуються доходи спеціального фонду районного бюджету за кодом
надходжень 41035000 на суму 224,300 тис. грн. та видатки за КТКВК 250380
КЕКВ 3220 на суму 224,300 тис. грн. на фінансування капітального ремонту
будинку культури;
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- здійснюється перерозподіл видатків, а саме:
- зменшити видатки резервного фонду за КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 86,870 тис. грн.;
- сектору культури і туризму райдержадміністрації збільшити видатки за
КТКВК 110201 на суму 86,870 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2273 на суму
41,603 тис. грн., КЕКВ 2274 на суму 45,267 тис. грн. на оплату енергоносіїв.
Зауважила, що потрібно включити до проекту розпорядження ще два
рішення про передачу субвенції від Купчинецької та Леухівської сільських
рад.
ВИРІШИЛИ:Рекомендувати районній державній адміністрації видати
розпорядження про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік зі
змінами.
СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
районного бюджету на 2016 рік».
Інформувала: Тарасова В.П. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації, ознайомила присутніх із проектом рішення:
1. Збільшити доходи загального фонду районного бюджету на загальну
суму 3 481,50000 тис. грн., в тому числі за кодами надходжень:
- по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної
плати» на суму 1 452,38000 тис. грн.;
- по коду 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що
сплачуються податковими агентами» на суму 113,00000 тис. грн.;
- по коду 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна
плата» на суму 1 828,82000 тис. грн.;
- по коду 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного декларування» на суму 73,20000
тис. грн.;
- по коду 110110900 «Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування
пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що
сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України» на
суму 14,10000 тис. гривень.
2. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на загальну
суму 3 433,50000 тис. грн., в тому числі:
- сектору культури і туризму райдержадміністрації за КТКВК 110201 на
суму 69,97800 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 52,90000 тис. грн.,
КЕКВ 2120 на суму 11,63800 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями,
КЕКВ 2250 на суму 5,44000 тис. грн. на відрядження, за КТКВК 110205 на
суму 45,96800 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 30,40000 тис. грн.,
КЕКВ 2120 на суму 6,68800 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями,
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КЕКВ 2240 на суму 4,00000 тис. грн. на оплату транспортних послуг, КЕКВ
2250 на суму 4,88000 тис. грн. на відрядження;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації на виконання 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 за КТКВК 090412 КЕКВ 2730 на суму 2,00000 тис.
грн.;
- комунальному закладу «Територіальний центр соціального
обслуговування» Іллінецької районної ради за КТКВК 091204 на суму
431,00000 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 300,00000 тис. грн.,
КЕКВ 2120 на суму 66,00000 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями,
КЕКВ 2210 на суму 17,00000 тис. грн. на придбання бланків, запчастин,
дезинфікуючих засобів, КЕКВ 2240 на суму 3,00000 тис. грн. на оплату
програмного забезпечення та інших комунальних послуг, КЕКВ 2272 на суму
2,00000 тис. грн., КЕКВ 2273 на суму 20,00000 тис. грн., КЕКВ 2274 на суму
23,00000 тис. грн. на оплату енергоносіїв;
- Іллінецькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді за КТКВК 091101 на суму 7,240000 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2210
на суму 4,00000 тис. грн. на канцтовари, КЕКВ 2250 на суму 3,24000 тис. грн.
на оплату відряджень;
- фінансовому управлінню райдержадміністрації на оплату банківських
послуг за КТКВК 250404 КЕКВ 2240 на суму 2,35616 тис. грн. (по поверненню
прибуткового податку в 2015 році);
- спортивно-оздоровчому комплексу Іллінецької районної ради за КТКВК
130110 на суму 101,84400 тис., в тому числі: КЕКВ 2111 на суму 32,50000 тис.
грн., КЕКВ 2120 на суму 7,60000 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями,
КЕКВ 2272 на суму 1,50000 тис. грн., КЕКВ 2273 5,00000 тис. грн., КЕКВ 2275
на суму 45,00000 тис. грн. на оплату енергоносіїв, КЕКВ 2240 на суму
10,24400 тис. грн. для проведення поточного ремонту та за послуги
Державного реєстратора по перейменуванні вулиці Карла Маркса на
Європейську;
- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради за КТКВК 080800 на суму 170,00000 тис. грн. в
тому числі: КЕКВ 2111 на суму 81,96700 тис. грн., КЕКВ 2120 на суму
18,03300 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями, КЕКВ 2220 на
суму 40,00000 тис. грн. на медикаменти, КЕКВ 2273 на суму 30,00000 тис. грн.
на оплату енергоносіїв;
- передбачити субвенцію за КТКВК 250380 КЕКВ 2620 на суму 950,00000
тис. грн., в тому числі: Кальницькій сільській раді - 150,00000 тис. грн.,
Дашівській селищній раді - 150,00000 тис. грн., Іллінецькій міській раді 650,00000 тис. грн. на фінансування дошкільних навчальних закладів;
- Іллінецькій районній раді за КТКВК 250404 КЕКВ 2240 - 3,000 тис. грн.
на проведення додаткових статистичних і соціологічних досліджень;
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- Іллінецькій центральній районній лікарні за КТКВК 080101 на суму
1184,71084 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 - 780,00000 тис. грн., КЕКВ
2120 - 220,00000 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями, КЕКВ
2210 - 75,00000 тис. грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів та
миючих засобів, КЕКВ 2220 - 45,00000 тис. грн. на медикаменти, КЕКВ 2230
на суму 12,20000 тис. грн. на продукти харчування, КЕКВ 2240 на суму
47,51084 тис. грн. на проведення бактеріологічних досліджень, поточного
ремонту медичного обладнання, послуг зв’язку, КЕКВ 2250 на суму 5,00000
тис. грн. на оплату відряджень;
- Іллінецькій дитячо-юнацькій спортивній школі Іллінецької районної
ради за КТКВК 130107 на суму 48,53300 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 2111 40,52500 тис. грн., КЕКВ 2120 - 6,50800 тис. грн. на заробітну плату з
нарахуваннями, КЕКВ 2220 - 1,50000 тис. грн. на медикаменти;
- збільшити видатки резервного фонду за КТКВК 250102 КЕКВ 9000 на
суму 416,87000 тис. грн.
3. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду районного
бюджету на загальну суму 48,00000 тис. грн., в тому числі:
- сектору культури і туризму райдержадміністрації за КТКВК 110201
КЕКВ 3110 на суму 15,000 тис. грн. на підписку періодичних видань, за
КТКВК 110502 КЕКВ 3110 на суму 13,000 тис. грн. на придбання
комп’ютерної техніки;
- комунальному закладу «Іллінецький районний будинок культури»
Іллінецької районної ради за КТКВК 110204 КЕКВ 3132 на суму 20,00000 тис.
для виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт
даху.
4. Затверджуються зміни до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від
17.12.2015 року №18 «Про районний бюджет на 2016 рік», внесені
розпорядженнями голови районної державної адміністрації, за погодженням з
постійною комісією районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва, в міжсесійний період, а
саме:
- від 13.01.2016 року №3 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік».
- від 25.01.2016 року №5 «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік».
ВИСТУПИВ: Лисак А.Р., голова райдержадміністрації. Запропонував внести
зміни до проекту, а саме: за рахунок зменшення видатків передбачених в
проекті рішення сесії на резервний фонд виділити Іллінецькій районній раді
кошти у сумі 100 000 грн.
ВИСТУПИЛА: Тарасова В.П., начальник фінансового управління
райдержадміністрації, зауважила, що потрібно надати детальні розрахунки
щодо використання цих коштів.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради затвердити проект рішення
«Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік», зі змінами
запропонованими головою райдержадміністрації.
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СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд реєстру звернень, що надійшли до районної
державної адміністрації та районної ради.
Інформував: Мороз П.А., голова постійної комісії.
ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів відповідно до реєстру звернень, а
саме:
1. Сектор культури і туризму
Іллінецької райдержадміністрації від
03.02.2016 року №94 щодо виділення коштів на канцтовари, поповнення
бібліотечного фонду, придбання оргтехніки, виготовлення проектнокошторисної документації для капітального ремонту системи опалення,
придбання комп’ютера і принтера.
2. Герасимчука Станіслава Івановича від 19.01.2016 року щодо виділення
коштів для ефективної підготовки спортсмена Крижанського Марата.
Рекомендовано доопрацювати до засідання президії районної ради, чітко
прописавши суму витрат і конкретизувавши, на які саме потреби
потрібні кошти.
3. Іллінецька об’єднана державна податкова інспекція від 04.02.2016 року
№251/3-01 щодо виділення коштів для придбання комп’ютера,
канцелярських товарів та обладнання для покращення матеріально –
технічної бази.
4. Вінницька обласна організація «УТОГ» від 03.02.2016 року №43/4-01
щодо виділення коштів на допомогу інвалідам зі слуху Іллінецького
району.
5. Управління праці та соціального захисту населення Іллінецької РДА від
4.02.2016 року №299/05 щодо виділення коштів для забезпечення
виконання районної комплексної програми «Підтримки учасників АТО,
членів їх сімей, а також інших верств населення, які потребують
соціального захисту на 2016-2017 роки».
6. Управління праці та соціального захисту населення Іллінецької РДА від
4.02.2016 року №300/05 щодо виділення коштів для забезпечення
виконання районної комплексної програми «Підтримки учасників АТО,
членів їх сімей, а також інших верств населення, які потребують
соціального захисту на 2016-2017 роки» та для виплати матеріальної
допомоги учасникам бойових дій.
7. Віницька обласна державна адміністрація від 05.02.2016 року №01.0150/813 щодо виділення коштів на погашення кредиторської
заборгованості за медичне обладнання.
СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд звернення
начальника відділу освіти
Чеботарьової С.П. від 15.02.2016 року №144 щодо виділення коштів в сумі
30 000 грн.
Інформував: Школьний І.С., член постійної комісії, директор КЗ «Центр
дитячої та юнацької творчості» щодо виділення коштів для завершення
капітального ремонту внутрішнього санвузла.
ВИРІШИЛИ: За рахунок зменшення видатків передбачених в проекті
рішення сесії на резервний фонд виділити КЗ «Центр дитячої та юнацької
творчості» кошти в сумі 30 000 грн. на завершення капітального ремонту.
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СЛУХАЛИ:
6. Про розгляд листа начальника підполковника поліції
Гомона В.О. від 15.02.2016 року №987/203/01-2016.
Інформував: Семенюк С.А., керуючий справами виконавчого апарату
районної ради. Повідомив присутнім членам комісії, що подання начальника
підполковника поліції
Гомона В.О. від 15.02.2016 року №987/203/01-2016
не відповідає вимогам Порядоку формування, фінансування і моніторингу
виконання районних (комплексних) програм та включення їх до щорічних
програм соціально-економічного розвитку Іллінецького району, затвердженого
рішенням 40 сесії районної ради 6 скликання від 16.10.2015 року №739.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати начальнику підполковнику поліції Гомону В.О.
розробити «Комплексну оборонно - правоохорону програму Іллінецького
району на 2016-2020 роки» на основі обласної програми, відповідно до вимог
чинного законодавства.
Голова постійної комісії

П. Мороз

