П Р О Т О К О Л
засідання постійної комісії з питань планування фінансів
і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної
громади Іллінецької міської ради 7 скликання
від 29.03.2016 року.
Склад комісії 5 чол.
Присутні:
Заступник голови комісії – Шапочук О.І.
Секретар комісії - Вітковська Ж.Г.
Члени комісії – Михайловський В.Б.
Запрошені:
Секретар міської ради – Чигрин Н.А.,
Начальник фінансово-економічного відділу міської ради – Івашвівська Т.М.,
Юрист міської ради – Масненька І.В.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
2. Про виділення матеріальної допомоги.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
3. Про затвердження Положення про цільовий фонд Іллінецької міської ради
на 2016 рік.
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
4. Про внесення змін в додаток 1 до Програми підтримки воїнів АТО та
правоохоронних органів в новій редакції затвердженої рішенням 4 сесії 7
скликання від 16.02.2016 року.
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
5.Про здійснення повноважень формування та ведення реєстру
територіальної громади і реєстрації, зняття з реєстрації місця
проживання особи.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
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6.Про погодження змін до штатного розпису ДНЗ № 2 «Пролісок».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
7.Про безкоштовну передачу основних засобів та інших матеріалів.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
8.Про безоплатну передачу автомобіля ВАЗ – 21043.
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
1.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до міського бюджету 2016 року.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Шапочук О.І. вніс пропозицію вивчити питання рятувальної
станції, заслухати працівника, почути його побажання.
Всі присутні члени комісії внесли пропозицію «на зміцнення матеріальнотехнічної бази правоохоронних органів, а саме: на фінансування Немирівського
міжрайонного відділу Служби безпеки України у Вінницькій області на суму
20000,0 грн, та Іллінецького відділення Гайсинського відділення поліції
Головного управління Національної поліції у Вінницькій області на суму
20000,0 гривень».
Оголошено голосування. «За» те, щоб рекомендувати сесії міської ради
внести зміни до міського бюджету 2016 року із мінами проголосували всі
присутні члени комісії – 3. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради внести зміни до міського
бюджету 2016 року, а саме: «1. Внести до рішення 3 сесії міської ради 7
скликання від 17 грудня 2015 року « Про міський бюджет на 2016 рік» (з
врахуванням внесених змін) по загальному фонду бюджету такі зміни:
1.1. Збільшити доходи міського бюджету за кодом надходжень 41035000
на суму 650000,0 грн за рахунок передачі коштів із районного бюджету, як
субвенції, до міського бюджету для фінансування дошкільних навчальних
закладів та відповідно збільшити видатки по загальному фонду бюджету за
КТКВК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на суму 650000,0 грн, в тому
числі: на заробітну плату в сумі 532786,0 грн, на нарахування на оплату праці в
сумі 117214,0 грн:
1.2. Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
1.2.1. Зменшити видатки міського бюджету по загальному фонду
бюджету за:
- КТКВК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму
150000,0 грн, з них: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
на суму 15000,0 грн, КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 135000,0
грн , та відповідно
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Збільшити видатки міського бюджету по загальному фонду бюджету за:
- КТКВК 250404 «Інші видатки» на виконання Програми підтримки воїнів
АТО та правоохоронних органів на загальну суму 30000,0 грн в тому числі:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 25000,0 грн,
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 5000,0 грн;
- КТКВК 250380 «Інші субвенції», КЕКВ 2620 «Поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів» виділення субвенції Відділу
освіти Іллінецької РДА на загальну суму 120000,0 грн, з них на фінансування
заробітної плати кухарів та працівників кухні на суму 9503,0 грн, на
нарахування на оплату праці на суму 2091,0 грн., на продукти харчування на
суму - 82981,0 грн, на оплату електроенергії для приготування їжі учням на
суму - 16110,0 грн, на оплату природного газу на суму - 9315,0 грн;
1.2.2. Зменшити видатки міського бюджету по загальному фонду
бюджету за:
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування», КЕКВ 2275 «Оплата
інших енергоносіїв» на суму 11222,0 грн, та відповідно
Збільшити видатки за:
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування», КЕКВ 2274
«Оплата природного газу» в сумі 11222,0 грн ;
1.2.3. Зменшити видатки міського бюджету по загальному фонду бюджету
за:
- КТКВК 210110 «Заходи з організації рятування на водах», КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 11971,0 грн; та відповідно
Збільшити видатки за:
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування», КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» на суму 11971,0 грн на оплату поточного ремонту
орендованого приміщення Іллінецької районної ради, яке знаходиться за
адресою: м. Іллінці, вул. Соборна, 25;
1.2.4. Зменшити видатки міського бюджету по загальному фонду бюджету
за:
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на загальну суму
450000,0грн. та відповідно
Збільшити видатки за:
- КТКВК 130112 «Інші видатки» на виконання міської Програми розвитку
фізичної культури і масового спорту на загальну суму 30000,0 грн в тому
числі:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
10000,0 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 15000,0
грн, КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 5000,0 грн;
- КТКВК 200200 «Охорона і раціональне використання земель» на
виконання Програми по охороні навколишнього природного середовища на
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суму 55000,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар» на загальну суму 50000,0 грн на озелення міста та придбання
сміттєвих баків, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму
5000,0 грн;
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на загальну суму 50000,0
грн, в тому числі: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на
суму 45000,0 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму
5000,0грн;
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування», КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 250000,0 грн, на поточний ремонт
приміщення міської ради та оплати інших послуг;
- КТКВК 250380 «Інші субвенції», КЕКВ 2620 «Поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів» виділення субвенції районному
бюджету на фінансування КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги
Іллінецької районної ради» на загальну суму 25000,0 грн, для оплати витрат з
капітального ремонту приміщення фельдшерсько-акушерського пункту с.
Борисівка;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів »,
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»
на виконання міської Програми підтримки воїнів АТО та правоохоронних
органів виділити субвенцію на загальну суму 40000,0 грн, на зміцнення
матеріально-технічної бази правоохоронних органів, а саме: на фінансування
Немирівського міжрайонного відділу Служби безпеки України у Вінницькій
області на суму 20000,0 грн, та Іллінецького відділення Гайсинського
відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій
області на суму 20000,0 гривень.
2. Зменшити видатки міського бюджету по спеціальному фонду бюджету
за:
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3132 «Капітальний
ремонт інших об»єктів» на суму 130000,0 грн та відповідно
Збільшити видатки за:
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 130000,0 грн
для придбання компютерної техніки, автобусної зупинки, мясорубки для
дитячого навчального закладу.
3. Затвердити зміни до рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 17
грудня 2015 року «Про міський бюджет на 2016 рік», внесені
розпорядженнями міського голови за погодженням з постійною комісією
міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку
територіальної громади в міжсесійний період, а саме:
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- від 23.02.2016 № 2-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік»
- від 09.03.2016 № 8-02.2 «Про використання коштів».
4. Пункт 9 рішення 3 сесії 7 скликання «Про міський бюджет на 2016 рік»
викласти у новій редакції:
«Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, надати
право міському голові за погодженням з постійною комісією міської ради з
питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної
громади, з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради, здійснювати
у міжсесійний період перерозподіл видатків по кодах тимчасової класифікації
видатків та кредитування та економічної класифікації , передбачених в рішенні
міської ради «Про міський бюджет на 2016 рік», зарахування та надання
субвенцій з одночасним внесенням відповідних змін до міського бюджету».
5. Доручити фінансово-економічному відділу Іллінецької міської ради
поновити фінансові зобов’язання.»
2.СЛУХАЛИ : Про виділення матеріальної допомоги.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 3.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради виділити матеріальну допомогу:
- Голод Ользі Сергіївні, жительці м.Іллінці, вулиця Європейська,13/61, на
лікування чоловіка Голода Василя Івановича в сумі 1000 гривень;
- Лободі Руслану Віталійовичу, жителю м.Іллінці, вулиця Морозівська,127,
на лікування в сумі 1000 гривень;
- Руденко Галині Іванівні, жительці м.Іллінці, вулиця Польова,1 на
лікування в сумі 1000 гривень;
-Бурмістренко Юлії Казимирівні, жительці м.Іллінці, провулок
Жовтневий,20, на лікування свекрухи Бурмістренко Олени Олексіївни в сумі
500 гривень;
- Буткевич Валентині Іванівні, жительці м.Іллінці, вулиця Пестеля,32/19, на
лікування в сумі 1000 гривень;
- Артем’євій Ірині Іванівні, жительці м.Іллінці, вулиця Польова,10 кв.38, на
лікування в сумі 1000 гривень;
- Чорненькій Світлані Володимирівні, жительці м.Іллінці, вулиця
Європейська,45/15, на лікування в сумі 500 гривень;
- Гриценко Тетяні Григорівні, жительці м.Іллінці, вулиця Пирогова,41, на
лікування сина Гриценка Дмитра Івановича, 25.05.2009 року народження в сумі
1000 гривень;
- Єфіменко Ганні Іванівні, жительці м.Іллінці, вулиця Чкалова,29, на
лікування в сумі 800 гривень;
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- Гончарову Леоніду Миколайовичу, жителю с.Борисівка, вулиця Тараса
Шевченка,13, на лікування в сумі 1000 гривень;
-Дорошкевич Людмилі Олександрівні, жительці м.Іллінці, вулиця
Соборна,28кв.3, на лікування в сумі 500 гривень;
- Вознюк Юлії Миколаївни, жительці м.Іллінці, вулиця Відродження,29, на
лікування в сумі 1000 гривень;
- Когут Валентини Миколаївни, жительки м.Іллінці, вулиця Ніщинського,23,
на лікування в сумі 1500 гривень;
- Москіній Ганні Микитівні, жительці м.Іллінці, вулиця Польова,4 кв.5, на
лікування в сумі 1000 гривень;
- Вознюк Катерині Михайлівні, жительці м.Іллінці, вулиця Гагаріна,15, на
лікування в сумі 500 гривень.
2. Фінансово-економічному відділу міської ради (Івашківська Т.М.)
провести відповідні виплати.
3.СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення про цільовий фонд Іллінецької
міської ради на 2016 рік.
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 3.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради затвердити Положення про
цільовий фонд Іллінецької міської ради на 2016 рік:
«Положення про цільовий фонд Іллінецької міської ради на 2016 рік
1. Загальні положення
Цільовий фонд Іллінецької міської ради створюється на підставі ст. 68
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і є одним з джерел
формування спеціального фонду місцевого бюджету.
2. Надходження коштів до цільового фонду
Зарахування доходів проводиться по коду доходів 50110000 «Цільові
фонди» за рахунок благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб,
міжнародних організацій на виконання програм місцевого значення, вказуючи
захід; внесків на фінансування заходів з благоустрою Іллінецької міської
територіальної громади (з утримання, ремонту, реконструкції та будівництва
об’єктів благоустрою), які сплачують до бюджету міста Іллінецької міської
територіальної громади власники пересувних тимчасових споруд на підстав
Договору та інші.
3. Використання коштів цільового фонду
Витрачання коштів місцевих бюджетів на здійснення програм місцевого
значення, передбачене ст. 91 Бюджетного кодексу.
Кошти цільового фонду бюджету міської радим передбачається
використовувати на заходи згідно таких Програм:
- Програми економічного та соціального розвитку Іллінецької міської
територіальної громади на 2016 рік;
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- Інші Програми
- Заходи з благоустрою Іллінецької міської територіальної громади (з
утримання, ремонту об’єктів благоустрою) і відшкодування витрат
бюджету м.Іллінці на розширене відтворення об’єктів благоустрою.
Використання коштів цільового фонду відображається у звітності по КФК
240900 «Цільові фонди».
4.СЛУХАЛИ : Про внесення змін в додаток 1 до Програми підтримки воїнів
АТО та правоохоронних органів в новій редакції затвердженої рішенням 4 сесії
7 скликання від 16.02.2016 року.
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 3.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради внести зміни в додаток 1 до
Програми підтримки воїнів АТО та правоохоронних органів в новій редакції
затвердженої рішенням 4 сесії 7 скликання від 16.02.2016 року: «доповнити
після номера порядкового 7 ще одним пунктом під номером порядковим 8
такого змісту:

8

Фінансова
підтримка
для
удосконалення
засобів
та
технічного
оснащення
правоохоронних
органів
у
виконанні покладених на них
завдань
згідно
чинного
законодавства

20162017

50000,00

50000,00

Іллінецька міська рада

»
5.СЛУХАЛИ : Про здійснення повноважень формування та ведення реєстру
територіальної громади і реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання
особи.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 3.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради затвердити даний проект
рішення: «В зв’язку з розширенням повноважень виконавчих органів міської
ради відповідно до ст. 371 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні», яка набирає чинності з 01.04.2016 року, з метою здійснення
повноважень формування та ведення реєстру територіальної громади та
здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання особи на території
Іллінецької міської територіальної громади виконавчим апаратом Іллінецької
міської ради відповідно до п. 4, п. 5 Розділу І Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень
органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних
послуг», враховуючи рекомендації постійної комісії комісію з питань
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планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку
територіальної громади, керуючись ст. 25 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні» 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (із змінами та
доповненнями), міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести до складу організаційно-юридичного відділу Іллінецької міської ради
посаду провідного спеціаліста з реєстрації місця проживання особи та ведення
реєстру територіальної громади та посаду оператора комп’ютерного набору.
2. Внести відповідні зміни до штатного розпису апарату міської ради.
3. Міському голові забезпечити заповнення вакантних посад.»
6.СЛУХАЛИ : Про погодження змін до штатного розпису ДНЗ № 2 «Пролісок».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Начальник відділу освіти Чеботарьова С.П. пояснила, що
погодить зміни до штатного розпису тільки з першого вересня, на сьогодні
немає забезпеченості коштами по всіх дошкільних навчальних закладах району.
Михайловський В.Б. вніс пропозицію ввести 0,5 ставки методиста по договору
до 1 вересня.
Юрист міської ради Масненька І.В. пояснила, що це не можливо, не зможемо
оплатити.
Завідуюча ДНЗ №2 Драпалюк Т.С. сказала: «Якщо приймете рішення з 1.04.,
то буде так. По даному питанню були суди. Це питання відкрите.»
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 3.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради погодити зміни до штатного
розпису ДНЗ № 2 «Пролісок», а саме:
« 1. Погодити зміни до штатного розпису Комунального закладу «Іллінецький
дошкільний навчальний заклад № 2 «Пролісок» загального розвитку Іллінецької
міської ради Вінницької області згідно наданого проекту Наказу Іллінецького
ДНЗ № 2 «Пролісок» «Про внесення змін до штатного розпису Іллінецького
ДНЗ № 2 «Пролісок»», а саме:
- ввести в штатний розпис посаду методиста - 0,5 ставки посадового окладу.
2. Зміни до штатного розпису Комунального закладу «Іллінецький
дошкільний навчальний заклад № 2 «Пролісок» внести з 01.09.2016 року.
3. Рекомендувати завідуючій Іллінецького ДНЗ № 2 «Пролісок» штатний
розпис та тарифікаційний список із змінами подати в фінансово-економічний
відділ міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку
територіальної громади.».
7.СЛУХАЛИ : Про безкоштовну передачу основних засобів та інших матеріалів.
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Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 3.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради безкоштовно передати
основні засоби та інші матеріали:
«1.Передати безкоштовно на баланс КП «Добробут» Іллінецької міської
ради, а саме: - кущоріз
- 13999 грн.;
- мотокультиватор - 14449 грн.;
- генератор
- 18897 грн.;
- сміттєві баки
- 39200 грн.;
- 16714 грн.
- авто зупинка
2.Матеріальні цінності для проведення робіт з освітлення вулиць міста на
загальну суму 80616 гривень.»
8.СЛУХАЛИ : Про безоплатну передачу автомобіля ВАЗ – 21043.
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради безоплатно передати автомобіль
ВАЗ – 21043, а саме: «Розглянувши протокол біржових торгів від 22.03.2016 р.
Вінницької товарно-універсальної біржі, звернення директора КП «Добробут»
Сігнаєвського О.В., враховуючи пропозиції постійної комісії з питань
управління комунальною власністю територіальної громади, торгівельного і
побутового обслуговування населення та підприємницької діяльності, норми
Постанови Кабінету міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 "Про
передачу об'єктів права державної та комунальної власності", відповідно до ст.
25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Передати безоплатно автомобіль ВАЗ-21043, 2002 року випуску, д.н.з.
38-79 ВІА, початковою вартістю 27316,83 грн. з балансу Іллінецької міської
ради на баланс КП «Добробут».
2. Створити комісію з приймання-передачі автомобіля ВАЗ-21043, 2002
року випуску, д.н.з. 38-79 ВІА, початковою вартістю 27316,83 грн. з балансу
Іллінецької міської ради на баланс КП «Добробут» у складі, що додається.
3. Голові комісії (директору КП «Добробут») Сігнаєвському О.В..
3.1. Здійснити приймання-передачу автомобіля ВАЗ-21043, 2002 року
випуску, д.н.з. 38-79 ВІА, з
балансу
Іллінецької міської ради на баланс
КП «Добробут» відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Вжити заходів щодо реєстрації зміни власника в уповноважених
органах.
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
управління комунальною власністю територіальної громади, торгівельного і
побутового обслуговування населення та підприємницької
діяльності
(Гулеватенко Н.С.).
СКЛАД КОМIСIЇ
з приймання-передачі автомобіля ВАЗ-21043,
2002 року випуску, д.н.з. 38-79 ВІА,
початковою вартістю 27316,83 грн.
з балансу Іллінецької міської ради на баланс КП «Добробут»
Сігнаєвський
Голова комісії: Олексій
директор КП «Добробут»
Володимирович

Члени комісії:

Гулеватенко
Наталія Степанівна

голова постійної комісії міської ради з
питань управління комунальною
власністю територіальної громади,
торгівельного і побутового обслуговування населення та підприємницької
діяльності

Багнюк Валентина
Григорівна

керівник групи обліку Іллінецької
міської ради

Загородських
Наталія Іванівна

головний бухгалтер КП «Добробут»

Караваєв
Володимир
Ігорович

водій Іллінецької міської ради

».

Заступник голови
постійної комісії

Шапочук О.І.

Секретар постійної комісії

Вітковська Ж.Г.
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