ПРОТОКОЛ№5
засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю,
торговельного і побутового обслуговування населення, комплексного
розвитку і благоустрою населених пунктів.
від 06 квітня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Стельмащук М.С.
Присутні члени постійної комісії: Гусак Ю.М., Маруненко О.Г.,
Місяць В.Й., Поступайло О.І.
Відсутні : Кудина П.М., Салій В.М.
Запрошені:
1. Атаманюк О.Є. – головний лікар КЗ «ЦПМСД» Іллінецької районної ради.
2. Демида П.А.- директор комунального закладу
спортивна школа» Іллінецької районної ради.

«Дитячо-юнацька

3. Дяченко Т.В.- директор комунального підприємства «Іллінціфарм»
Іллінецької районної ради.
4. Сидоренко А.П.- директор комунального закладу «Спортивно- оздоровчий
комплекс» Іллінецької районної ради .
6. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради.
7. Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти Іллінецької районної
державної адміністрації.
8. Швець В.А. – заступник голови районної ради.
Порядок денний
1. Про надання дозволу директору комунального закладу «Спортивнооздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради Сидоренку А.П. на здачу в
оренду частини вільного приміщення, Вінницькій обласній дитячо-юнацькій
спортивній школі «Спартак» №1.
2. Про внесення змін до статуту комунального закладу «Спортивнооздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради.

3. Про внесення змін до статуту комунального закладу «Дитячо-юнацька
спортивна школа» Іллінецької районної ради.
4. Про винесення змін до статуту комунального підприємства «Іллінціфарм»
Іллінецької районної ради.
5. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду частини
вільного приміщення квартирно- експлуатаційному відділу м. Вінниця.
6. Про надання дозволу відділу освіти Іллінецької районної державної
адміністрації на списання майна, що є спільною власністю територіальних
громад сіл, селища, міста.
7. Звіт директора комунального підприємства «Іллінціфарм» Іллінецької
районної ради про економічну діяльність комунального підприємства за 2015
рік.
8. Про прийняття безоплатно майна до спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району із власності територіальної
громади м. Вінниця.
9. Про заборгованість по орендній платі за користування комунальним
майном , яка склалась станом на 01.04.2016 року по оренді приміщення за
адресою: м. Іллінці вул. Європейська 15.
СЛУХАЛИ: 1. Про надання дозволу директору комунального закладу
«Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради Сидоренку
А.П. на здачу в оренду частини вільного приміщення, Вінницькій обласній
дитячо-юнацькій спортивній школі «Спартак» №1.
Інформував: Сидоренко А.П.- директор комунального закладу «Спортивнооздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради . Повідомив депутатів про
лист – звернення, який надійшов від Вінницької обласної дитячо-юнацької
спортивної школи « Спартак» № 1 з проханням здати в оренду частину
вільного приміщення комунального закладу
«Спортивно- оздоровчий
комплекс» Іллінецької районної ради.
Депутати головували : «За» - 5- , «Проти»- 0- , «Утримались»-0-.
ВИРІШИЛИ : проект рішення «Про надання дозволу директору
комунального закладу «Спортивно-оздоровчий комплекс» Іллінецької
районної ради Сидоренку А.П. на здачу в оренду частини вільного
приміщення, Вінницькій обласній дитячо-юнацькій спортивній школі
«Спартак» №1 внести на розгляд сесії районної ради.

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Спортивно- оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради.
Інформував: Сидоренко А.П.- директор комунального закладу «Спортивнооздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради . Ознайомив присутніх з
листом про зміну адреси комунального закладу .
Депутати головували : «За» - 5- , «Проти»- 0- , «Утримались»-0-.
ВИРІШИЛИ : проект рішення «Про внесення змін до статуту комунального
закладу «Спортивно- оздоровчий комплекс» Іллінецької районної ради»
внести на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до статуту комунального закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради.
Інформував: Демида П.А.- директор комунального закладу «Дитячоюнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради. Ознайомив присутніх
з листом про зміну адреси комунального закладу .
Депутати головували : «За» - 5- , «Проти»- 0- , «Утримались»-0-.
ВИРІШИЛИ : проект рішення «Про внесення змін до статуту комунального
закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Іллінецької районної ради
Іллінецької районної ради» внести на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 4. Про винесення змін до статуту комунального підприємства
«Іллінціфарм» Іллінецької районної ради.
Інформував:Дяченко
Т.В.директор
комунального
підприємства
«Іллінціфарм» Іллінецької районної ради. Ознайомила присутніх з листом
про зміну адреси комунального закладу .
Депутати головували : «За» - 5- , «Проти»- 0- , «Утримались»-0-.
ВИРІШИЛИ : проект рішення
«Про винесення змін до статуту
комунального підприємства «Іллінціфарм» Іллінецької районної ради» внес
ти на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу голові районної ради на здачу в оренду
частини вільного приміщення квартирно- експлуатаційному відділу м.
Вінниця.
Інформував: Стельмащук М.С., голова постійної комісії з питань управління
комунальною власністю, торгівельного і побутового обслуговування

населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів він
ознайомив депутатів зі зверненням квартирно- експлуатаційного відділу м.
Вінниця про надання в оренду частини вільного приміщення .
Депутати головували : «За» - 5- , «Проти»- 0- , «Утримались»-0-.
ВИРІШИЛИ : проект рішення «Про надання дозволу голові районної ради
квартирнона здачу в оренду частини вільного
приміщення
експлуатаційному відділу м. Вінниця» внести на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу відділу освіти Іллінецької районної
державної адміністрації на списання майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селища, міста.
Інформував: Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти Іллінецької
районної державної адміністрації. Ознайомила всіх присутніх з актом на
списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селища, міста.
Депутати головували : «За» - 5- , «Проти»- 0- , «Утримались»-0-.
ВИРІШИЛИ : проект рішення «Про надання дозволу відділу освіти
Іллінецької районної державної адміністрації на списання майна, що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста» внести на
розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 7. Звіт директора комунального підприємства «Іллінціфарм»
Іллінецької районної ради про економічну діяльність комунального
підприємства за 2015 рік.
Інформував:Дяченко
Т.В.директор
«Іллінціфарм» Іллінецької районної ради.

комунального

підприємства

Станом на 01 січня 2016 року кредиторська заборгованість становить
332,3 тис. грн., дебіторська 9,0 тис. грн.
Залишок медикаментів станом на 01 січня 2016 року становить 854,9 тис.
грн.
Залишок медикаментів на ФАПах станом на 01 березня 2016 року становить
207 тис.грн.
Цінове регулювання на лікарські засоби аптека проводить згідно постанови
КМУ № 880 від 24 вересня 2012 року , тобто не більше 25 % від

закупівельної ціни постачальника.
середньому становить 17-18 %

Середня націнка на препарати в

Отриманий прибуток від націнки спрямовується на заробітну плату, а також
на покращення матеріальної бази підприємства та на різні інші витрати,
тобто :
Витрати на заробітну платню :
- Місячний фонд заробітної плати штатних працівників в середньому
становить 44,8 тис.грн.
- Річний фонд заробітної плати штатних працівників – 537,5 тис. грн.
- Згідно договору
річний- 105,0 тис.грн.

ЦПХ відповідно місячний фонд - 8,8 тис.грн.,

- Середньомісячна заробітна плата працівників близько – 3 тис. 347грн.
- У 2015 році до бюджету Іллінецької міської ради перераховано податок з
доходів фізичних осіб у розмірі 77,7 тис. грн.,
- До бюджету сільських рад Іллінецького району відповідно - 16,7 тис.грн.
До фіскальних органів перераховано єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі 255,8 тис.грн.
- До державного бюджету в Іллінецькому районі сплачено військовий збір в
сумі 10,2 тис.грн.
Комунальні послуги :
- -Вінницяоблтеплоенерго – 60,1 тис.грн. в т.ч. за січень - 8,5тис. грн.
- Електроенергія – 7,0 тис.грн.;
Банківські послуги :
– розрах.-касове обсл.16,4тис. грн. в т.ч. інкасація – 4 ,5тис. грн.
Охорона приміщення : 12 тис.грн.
Інші матеріальні витрати:
- Ксер.папір, накладні, бух.документи, канцелярське приладдя
тис.грн.;
- Ремонт та запч-ни до електрообладн. - 12,8 тис.грн.
- Телефон, інтернет – 6,0 тис.грн.
- Послуги з комп’ютерного програмування – 6,5 тис.грн.
- Фінансові послуги – 9,8 тис.грн.

- 6,9

- Курси, добові, послуги з охорони здоров’я -8,7 тис.грн.
Бюджетним установам ми проводимо відпуск медикаментів без
націнки. Із Комунальним закладом ЦПМСД Іллінецького р-ну ми працюємо
по пільгових рецептах, які виписуються певній категорії населення, зокрема:
для дітей інвалідів до 16 років, ІВВВ, людям з хворобою Паркінсона,
епілепсією, шизофренією, муковісцидозом, на забезпечення гемодіалізом і т.
інше
У 2015 році таких препаратів було відпущено на суму- 144 тис. 284 грн.
Також працюємо із Управлінням праці та соціального захисту населення
Іллінецької райдержадміністрації по пільгових рецептах для
осіб,
постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.
У 2015 році відпущено препаратів на 18 тис. 099грн.
Аптека обслуговує наркотичними та психотропними лікарськими засобами
жителів Іллінецького р ну, Липовецького р ну та Оратівського р-ну. Відпуск
медикаментів хворим проводиться безкоштовно, тобто за бюджетні кошти.
У 2015 році КЗ ЦПМСД Іллінецького р-ну було відпущено препаратів на
суму 73 тис.136 грн. ;
КЗ ЦПМСД Оратівського р-ну - 18 тис. 020 грн. ;
КЗ ЦПМСД Липовецького р-ну - 18 тис. 680 грн.
КП «Іллінціфарм» є платником податку на прибуток на загальних підставах.
У 2015 році товарообіг підприємства становить 6 млн. 542 тис. 400 грн.
Місячний товарообіг становить близько - 585,5 тис.грн. Чистий прибуток
складає 117 тис. 300 грн.
До районного бюджету сплачено податок на прибуток підприємства 29 тис.
065 грн., та частина чистого прибутку 19 тис. 861 грн.
За весь період існування Комунального підприємства загальна сума
сплаченого податку на прибуток становить 223 тис. 161 грн.
Депутати головували : «За» - 5- , «Проти»- 0- , «Утримались»-0-.
ВИРІШИЛИ : взяти до відома та використання в роботі.

СЛУХАЛИ: 8. Про прийняття безоплатно майна до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району із власності
територіальної громади м. Вінниця.
Інформував: Атаманюк О.Є. – головний лікар КЗ «ЦПМСД» Іллінецької
районної ради. Ознайомив присутніх з проектом рішення про прийняття
безоплатно майна до спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста Іллінецького району із власності територіальної громади м. Вінниця.
Депутати головували : «За» - 5- , «Проти»- 0- , «Утримались»-0-.
ВИРІШИЛИ : проект рішення «Про прийняття безоплатно майна до
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького
району із власності територіальної громади м. Вінниця» внести на розгляд
сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 9. Про заборгованість по орендній платі за користування
комунальним майном, яка склалась станом на 01.04.2016 року по оренді
приміщення за адресою: м. Іллінці вул. Європейська 15.
Інформував: : Сенчук Т.В. начальник відділу з питань комунальної
власності ознайомила всіх присутніх з заборгованістю за користування
комунальним майном, яка склалась станом на 01.04.2016 року, та листами повідомлення які надсилались орендарям з сумою боргу що необхідно
погасити. Також повідомила присутнім, що в результаті спорів які
виникають, щодо правильності прийнятої методики та застосування
орендних ставок за використання майна комунальної форми власності
заступник голови районної ради В.Швець надіслав лист на Фонд Державного
майна України. Відповідь яка буде отримана обов’язково буде оприлюднена
і обговорена на
послідуючих засіданнях постійної комісії з питань
управління комунальною власністю, торгівельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених
пунктів.
Депутати головували : «За» - 5- , «Проти»- 0- , «Утримались»-0-.
ВИРІШИЛИ : інформацію взяти до відома.

Голова постійної комісії

М.С.Стельмащук

Секретар постійної комісії

О.Г.Маруненко

