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 26.04.2016 року.
Склад комісії 5 чол.
Присутні :
Голова постійної комісії – Кесарчук М.І.
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 Івашківська Т.М.
Юрист міської ради - Масненька І.В.
Порядок денний:
1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал
2016 року.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
2. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
3. Про виділення матеріальної допомоги.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
4. Про передачу основних засобів та інших матеріалів.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
5. Про погодження змін до штатних розписів ДНЗ № 1 «Сонечко» та ДНЗ
№ 5 «Колосок».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
6.Про надання частини щорічної основної відпустки Іллінецькому міському
голові Ящуку В.М.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
7.Про затвердження штатного розпису апарату Іллінецької міської ради та її
виконавчих органів.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.

1.СЛУХАЛИ : Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1
квартал 2016 року.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради затвердити звіт про виконання
міського бюджету за 1 квартал 2016 року, а саме: «- по доходах загального
фонду бюджету на загальну суму 4339058,10 грн , включаючи всі види
надходжень, в тому числі дотації та субвенції 2116078,11 грн;
- по доходах спеціального фонду бюджету на загальну суму 349893,15 грн,
включаючи всі види надходжень;
- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 4002677,99 грн,
включаючи всі види видатків, в тому числі субвенції;
- по видатках спеціального фонду бюджету на загальну суму 468734,76
гривень».
2.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до міського бюджету 2016 року.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
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. Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
1.1.1. 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
250000,0грн. та відповідно
Збільшити видатки за:
- КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»,
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 60000,0
грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на суму 45000,0 грн для
поточного ремонту доріг, грейдерування вулиць населених пунктів Неменкка,
Борисівка та поточний ремонт площадки під автобусну зупинку по вул.
Незалежності м. Іллінці;
- КТКВК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на суму 15000,0 грн, на придбання біг бордів

- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення», КЕКВ 3132 «Капітальний
ремонт інших об’єктів» на суму 130000,0 грн, по спеціальному фонду для
проведення капітального ремонту лівого узбіччя автодороги по вул. Соборній в
м. Іллінці;
1.1.2. Зменшити видатки міського бюджету по загальному фонду бюджету
за:
- КТКВК 210110 «Заходи з організації рятування на водах», КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
на суму 28000,0 грн; та
відповідно
Збільшити видатки за:
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на загальну суму 28000,0
грн, в тому числі: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на
суму 28000,0 грн;
1.1.3.Зменшити видатки міського бюджету по загальному фонду бюджету
за КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заклади і заходи» КЕКВ
2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 10000,0 грн та
відповідно збільшити видатки за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі
10000,0 грн для виплат переможцям конкурсів та фестивалів.
1.1.4. Зменшити видатки по загальному фонду за КТКВК 010116 «Органи
місцевого самоврядування», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в
сумі 210000,0 грн, та відповідно збільшити видатки по спеціальному фонду за
КТКВК 150101 «Капітальні вкладення», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт
інших об’єктів» на суму 210000,0 грн. для проведення капітального ремонту
приміщення міської ради.
2. Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 340000,0 грн,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд);
3. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку на суму
340000,0 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
4. 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:
- від 06.04.2016 № 15-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік»;
від 20.04.2016 № 17-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік».
- від 26.04.2016 № 19-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік»;
- від 26.04.2016 № 20-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік».

3.СЛУХАЛИ : Про виділення матеріальної допомоги.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради виділити матеріальну допомогу,
а саме: «Виділити матеріальну допомогу із загального фонду бюджету (фонду
соціальної допомоги):
- Савчуку Олександру Олександровичу, жителю м.Іллінці, вулиця
Слов’янська,27, як учаснику антитерористичної операції в сумі 500 гривень;
- Корпачову Олександру Володимировичу, жителю м.Іллінці, вулиця
Перемоги,12, як учаснику антитерористичної операції в сумі 500 гривень;
- Значковській Світлані Олексіївні, жительці м.Іллінці, вулиця
Незалежності,11/4, на лікування в сумі 1000 гривень;
- Левченко Людмилі Григорівні, жительці м.Іллінці, вулиця Волошкова,29,
на лікування в сумі 1000 гривень;
- Морозу Владиславу Васильовичу, жителю м.Іллінці, вулиця
Європейська,57,3, на лікування в сумі 1000 гривень;
- Загороднюк Ользі Миколаївні, жительці м.Іллінці, вулиця Артема,34, на
лікування матері Ткаченко Анастасії Іванівни, жительки м.Іллінці, вулиця
Артема,34 в сумі 1000 гривень;
- Рудеко Олені Анатолівні, жительці м.Іллінці, вулиця Садова,20, на
лікування в сумі 800 гривень;
- Корінкевичу Юрію Володимировичу, жителю м.Іллінці, вулиця
Незалежності,4/12, на лікування в сумі 1000 гривень;
- Кравець Ларисі Миколаївні, жительці с.Борисівка, вулиця Набережна,28,
сину, який на даний час приймає участь в антитерористичній операції в сумі 500
гривень;
- Задорожній Юлії Анатоліївні, жительці м. Іллінці, вулиця Волошкова,41, на
лікування в сумі 1500 гривень;
Дудніченко Інні Андріївні, жительці м. Іллінці, вулиця Садова,8, на
лікування в сумі 1000 гривень;
- Шрейтеру Юрію Володимировичу, жителю м.Іллінці, вулиця
Набережна,11, на проведення ремонту новозбудованого житлового будинку по
вулиці Нова,12 в м.Іллінці (мікрорайон «Маримонт»), який було пошкоджено
під час грози 14 квітня 2016 року в сумі 2000 гривень;
- Дудюк Лесі Юріївні, жительці м. Іллінці, вулиця Соборна,2/17, на
лікування сина Дудюка Олега Володимировича, 06.04.2004 року народження в
сумі 1000 гривень;
- Рябію Володимиру Дем’яновичу, жителю м.Іллінці, вулиця Садова,25, на
лікування в сумі 1000 гривень;
- Бобику Анатолію Степановичу, жителю м.Іллінці, вулиця Пестеля,32/19, на
лікування в сумі 1000 гривень;

- Пасеці Марії Іванівні, жителькці с. Борисівка, вулиця Садова,47, на
лікування сина Пасеки Владислава Олександровича, 23.10.2012 року
народження в сумі 1000 гривень;
- Зінченку Анатолію Васильовичу, жителю міста Іллінці, провулок
Волонтерів,14, на лікування доньки Зінченко Марії Анатоліївни, 13.02.2004 року
народження в сумі 1000 гривень;
- Інвалідам Великої Вітчизняної війни Іллінецької районної організації, з
нагоди святкування 71-річниці Дня Перемоги, а саме:
- Борисовській Естер Вольківні, жительці м.Іллінці, вулиця Бойка,12 в сумі
500 гривень;
- Волобуєв Борис Васильович, житель м.Іллінці, вулиця Калинова,9 в сумі
500 гривень;
- Демянишин Григорію Трохимович, житель м.Іллінці, вулиця Соборна,9 в
сумі 500 гривень;
- Пачіска Федору Григоровичу, жителю м.Іллінці, вулиця Європейська,31 в
сумі 500 гривень ;
- Орловському Леоніду Антоновичу, жителю м.Іллінці, вулиця Голицька,2 в
сумі 500 гривень ;
- Романовій Марії Рубенівні, жительці м.Іллінці, вулиця Соборна,37 в сумі
500 гривень ;
- Плахотнику Петру Степановичу, жителю м.Іллінці, вулиця Максима Кривоноса,25 в сумі 500 гривень».
4.СЛУХАЛИ : Про передачу основних засобів та інших матеріалів.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради передати основні засоби та інші
матеріали, а саме: «Передати на баланс КП «Добробут» Іллінецької міської ради:
- шламбаум роздвижний в кількості 2 шт. на загальну суму 27248,0 грн;
- комп`ютерний комплекс РС в комплектації вартістю 9300,0 грн.;
- багаторічні насадження на загальну суму 68009,75 грн (накладна №18
від 24.04.2016);
- матеріальні цінності для проведення робіт з освітлення та благоустрою
вулиць міста на загальну суму 52204,01 грн (накладна №19 від
27.04.2016)».
5.СЛУХАЛИ : Про погодження змін до штатних розписів ДНЗ № 1 «Сонечко»
та ДНЗ № 5 «Колосок».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради погодити зміни до штатних
розписів ДНЗ № 1 «Сонечко» та ДНЗ № 5 «Колосок», а саме: «1.Погодити зміни
до штатних розписів Комунального закладу «Іллінецький дошкільний
навчальний заклад № 1 «Сонечко» та Комунального закладу «Іллінецький
дошкільний навчальний заклад № 5 «Колосок» загального розвитку Іллінецької
міської ради Вінницької області згідно наданих проектів Наказів, а саме:
- ввести в штатний розпис посаду асистента вихователя - 0,5 ставки посадового
окладу. 2. Зміни до штатних розписів Комунального закладу «Іллінецький
дошкільний навчальний заклад № 1 «Сонечко» та Комунального закладу
«Іллінецький дошкільний навчальний заклад № 5 «Колосок» внести з 01.05.2016
року. 3. Рекомендувати завідуючим Комунального закладу «Іллінецький
дошкільний навчальний заклад № 1 «Сонечко» та Комунального закладу
«Іллінецький дошкільний навчальний заклад № 5 «Колосок» штатний розпис та
тарифікаційний список із змінами подати в фінансово-економічний відділ
міської ради. 4.Фінансування додаткових посад здійснювати в межах фонду
оплати праці».
6.СЛУХАЛИ : Про надання частини щорічної основної відпустки Іллінецькому
міському голові Ящуку В.М.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради надати частину щорічної
основної відпустки Іллінецькому міському голові Ящуку В.М., а саме:
«Надати Іллінецькому міському голові Ящуку Володимиру Миколайовичу
частину щорічної основної відпустки тривалістю 11 календарних днів за
робочий рік з 11.11.2015 року по 10.11.2016 року з 10 травня 2016 року по 20
травня 2016 року».
7.СЛУХАЛИ : Про затвердження штатного розпису апарату Іллінецької міської
ради та її виконавчих органів.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради затвердити штатний розпис
апарату Іллінецької міської ради та її виконавчих органів, а саме: «1.Утворити
в складі апарату міської ради та її виконавчих органів відділ земельних
відносин та відділ містобудування.
2.Вивести з складу фінансово-економічного відділу посаду касира і ввести
посаду інспектора з обліку.
3.Затвердити штатний розпис апарату міської ради з 1 травня 2016 року в
кількості 26 одиниць (додається).

4.Зобов’язати начальника фінансово-економічного відділу
Івашківську
Т.М. проводити нарахування заробітної плати працівникам апарату міської
ради відповідно до затвердженого фонду оплати праці.
5.Вважати таким, що втратило чинність рішення 3 сесії Іллінецької міської ради
7 скликання «Про затвердження штатного розпису апарату міської ради» від
17.12.2015 року з 1 травня 2016 року
Штатний розпис апарату міської ради з 1 травня 2016 року
Назва структурного підрозділу та посад
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

КЕРІВНИЦТВО
Міський голова
Перший заступник міського голови
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів
Секретар міської ради
ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
Начальник загального відділу
Провідний спеціаліст з розгляду звернень громадян
Секретар міського голови
Архіваріус
Водій
Водій
Технічний працівник
ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ
Начальник відділу містобудування
Інспектор з будівництва
ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Начальник відділу земельних відносин
Спеціаліст І категорії землевпорядник
Спеціаліст І категорії землевпорядник
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник організаційно-юридичного відділу
Провідний спеціаліст юрист
Юрисконсульт
Спеціаліст І категорії з провадження заходів розвитку програм
врядування
Провідний спеціаліст державний реєстратор прав на нерухоме
майно
Спеціаліст І категорії державний реєстратор прав на нерухоме
майно
Провідний спеціаліст з реєстрації місця проживання особи та
ведення реєстру територіальної громади
Оператор комп’ютерного набору
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник фінансово-економічного відділу

Кількість
штатних
посад
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26
27

Спеціаліст з ведення бухгалтерського обліку та звітності
Інспектор з обліку
ВСЬОГО

».

Голова постійної комісії

Кесарчук М.І.

Секретар постійної комісії

Вітковська Ж.Г.

1
1
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