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 04.07.2016 року.
Склад комісії 5 чол.
Присутні :
Голова постійної комісії – Кесарчук М.І.
Заступник голови комісії – Шапочук О.І.
Члени комісії – Михайловський В.Б.
Запрошені:
Секретар міської ради – Чигрин Н.А.,
Начальник фінансово – економічного відділу міської ради Івашківська Т.М.
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 передачу основних засобів та інших матеріалів.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.

1.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 – 3.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради внести зміни до міського
бюджету 2016 року, а саме:
«1. Внести зміни до міського бюджету на 2016 рік , а саме :
1.1. По загальному фонду бюджету
1.1.1. Збільшити дохідну частину
бюджету на загальну суму 1320000,0
грн, а саме Код доходів:
14040000 Акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 315000,0 грн;
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб – 480000,0 грн;
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб – 80000,0 грн;

18010400 Податок на нерухоме майно, вдмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами – 45000,0 грн;
18010500 Земельний податок з юридичних осіб – 130000,0 грн;
18010900 Орендна плата з фізичних осіб – 90000,0 грн;
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг – 45000,0
грн;
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень – 135000,0 грн;
1.1.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету за:
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на загальну суму 470000,0
грн, в тому числі за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
на суму 20000,0 грн,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» на суму 450000,0 грн;
- КТКВК 010116 Органи місцевого самоврядування» на загальну суму
370000,0 грн в тому числі за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 220000,0
грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 50000,0 грн, КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 70000,0 грн, КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 30000,0 грн;
- КТКВК 250380 «Інші субвенції» на загальну суму 15000,0 грн за КЕКВ
2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»
виділення субвенції Відділу освіти Іллінецької РДА в тому числі для придбання
учнівських парт Іллінецькій ЗОШ 1-ІІІ ступенів №1 - 13100,0 грн, для
придбання комплекту пластикових стендів для оформлення кабінету географії,
пластикового стенду «Наш клас» Іллінецькій НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія
№ 2 – 1900,0 гривень.
- КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заклади і заходи» на загальну
суму 15000,0 грн, в тому числі за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на суму 10000,0 грн, КЕКВ 2730 «Інші виплати
населенню» в сумі 5000,0 грн для виплат винагороди переможцям конкурсів та
фестивалів;
- КТКВК 130112 «Інші видатки» на загальну суму 25000,0 грн, в тому
числі за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, бладнання та інвентар» на суму
15000,0 грн, КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 10000,0 грн для
виплат винагороди переможцям змагань;
- КТКВК 200200 «Охорона і раціональне використання земель», КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 55000,0 грн;
1.2. По спеціальному фонду бюджету
1.2.1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету (бюджет
розвитку) за:
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» на загальну суму 270000,0 грн,
в тому числі за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» на суму 30000,0 грн, КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших

об’єктів» на суму 240000,0 грн, для проведення капітального ремонту тротуару
та лівого узбіччя автодороги по вул. Соборній в м. Іллінці;
- КТКВК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 100000,0 грн, для проведення
капітального ремонту дошкільних навчальних закладів Іллінецької міської ради;
1.3 Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 370000,0
грн , напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціальний фонд );
1.4 Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку на суму
370000,0 грн , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ).
2. 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 09.06.2016 № 35-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік»;
- від 09.06.2016 № 37-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік».
- від 24.06.2016 № 42-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік»;
3. Доручити фінансово-економічного відділу Іллінецької міської ради
внести відповідні зміни до міського бюджету та 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,
а саме: «Виділити матеріальну допомогу із загального фонду бюджету (фонду
соціальної допомоги):
- Звєрєву Генріху Борисовичу, жителю м.Іллінці, вулиця Європейська,31/6, на
лікування в сумі 500 гривень;
- Комасюк Галині Олександрівні, жительці м.Іллінці, вулиця
Європейська,13/17, на лікування сина Ткача Антона Сергійовича, 23.09.2003
року народження в сумі 1000 гривень;
- Левченко Людмилі Григорівні, жительці м.Іллінці, вулиця Волошкова,29,
на лікування в сумі 1000 гривень;

- Когут Ользі Леонідівні, жительці м.Іллінці, вулиця Волошкова,40, на
лікування матері Легедзи Людмили Ксенофонтівни в сумі 500 гривень;
- Вдовиченко Юлії Миколаївні, жительці м.Іллінці, вулиця Волошкова,32,
на лікування дочки Вдовиченко Олени Олександрівни, 09.10.2001 року
народження, інваліда дитинства в сумі 1000 гривень;
- Пономарьову Валерію Олександровичу, жителю м.Іллінці, вулиця
Європейська,69/4, на лікування в сумі 1000 гривень;
- Глобі Андрію Юрійовичу, жителю м.Іллінці, провулок Б.Хмельницького,3,
на лікування дитини з будинку сімейного типу Бордилюка Василя
Володимировича, 2001 року народження в сумі 1000 гривень;
- Глобі Андрію Юрійовичу, жителю м.Іллінці, провулок Б.Хмельницького,3,
на лікування дитини з будинку сімейного типу Борового Руслана Сергійовича,
2007 року народження в сумі 1000 гривень;
- Глобі Андрію Юрійовичу, жителю м.Іллінці, провулок Б.Хмельницького,3,
на лікування дитини з будинку сімейного типу Борової Сніжани Сергіївни, 2000
року народження на лікування 1000 гривень;
- Талавері Ользі Андріївні, жительці м.Іллінці, вулиця Ватутіна,45,
на
лікування в сумі 1000 гривень;
- Романюку Юрію Олександровичу, жителю м.Іллінці, вулиця
Першотравнева,15, на лікування в сумі 1000 гривень;
- Прокопенку Василю Максимовичу, жителю м.Іллінці, вулиця І,Франка,32А,
на лікування матері Прокопенко Серафими Юхимівни, 1928 року народження,
учасника Великої Вітчизняної війни в сумі 1000 гривень;
- Волобуєву Борису Васильовичу, жителю м.Іллінці, вулиця Калинова,18,
інваліда І групи Великої Вітчизняної війни, на придбання електричного бойлера
для забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов проживання, відповідно
до статті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» в сумі 2000 гривень;
- Пісковій Людмилі Григорівні, жительці м.Іллінці, вулиця Зодчих,11, на
ремонт пластикового вікна, яке пошкоджено внаслідок стихії 10.05.2016 року в
сумі 1000 гривень;
- Недолі Галині Степанівні, жительці м.Іллінці, вулиця Зодчих,12 та Олійник
Раїсі Іванівні, жительці м.Іллінці, вулиця Незалежності,8/10 – звернутись в СО
«Іллінецькі ЕМ» для вирішення питання пошкодження газових котлів внаслідок
зміни напруги в електромережі;
- Радзіху Ігорю Юрійовичу, жителю м.Іллінці, вулиця Європейська,51/11,
для випуску книги «Погляд на історію: минуле і сучасність» в сумі 1000
гривень;
- Білокуру Олегу Костянтиновичу, жителю м.Іллінці, вулиця Соборна,2 кв.5,
який просить виділити допомогу на придбання спеціалізованого спортивного
взуття для сина Білокура Вадима Олеговича, 21.06.2000 року народження, для
участі в чемпіонаті України з футболу в сезоні 2016-17 років (Ю-17, 2000 р.н.) в
складі команди донецького «Шахтаря» - матеріальну допомогу виділити по

програмі спорту та до заяви додати відповідні папери, які б засвідчили те, що
Вадим перебуває в складі команди Донецького «Шахтаря» та про його нагороди;
- Миколюк Вікторії Вадимівні, жительці м.Іллінці, вулиця Пирогова,42, на
лікування сина Миколюка Олексія Олексійовича, 29.11.2011 року народження в
сумі 1000 гривень;
- Ткачу Олександру Володимировичу, жителю м.Іллінці, вулиця Берегова,13,
учаснику в антитерористичній операції, на лікування в сумі 1500 гривень;
- Безверхій Софії Михайлівні, жительці м.Іллінці, вулиця Вільшанська,23,
на лікування в сумі 500 гривень;
- Горунову Василю Васильовичу, жителю м.Іллінці, вулиця Івана Гонти,20,
на лікування в сумі 1000 гривень;
- Свинар Ніні Валентинівні, жительці м.Іллінці, вулиця Весняна,73,
на
лікування в сумі 1000 гривень;
- Лунгол Світлані Григорівні, жительці м.Іллінці, вулиця Соборна,26/3, на
лікування в сумі 500 гривень;
- Чечельницькому Сергію Петровичу, жителю м.Іллінці, вулиця Чкалова,64,
учаснику бойових дій на лікування в сумі 1500 гривень;
- Гончарук Марії Володимирівні, жительці м.Іллінці, вулиця Пестеля,13/5, на
лікування в сумі 1000 гривень;
- Філіповій Світлані Леонідівні, жительці м.Іллінці, вулиця Горького,6, на
лікування в сумі 500 гривень».
3.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 – 3.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради передати основні засоби та інші
матеріали, а саме: « 1. Передати на баланс КП «Добробут» Іллінецької міської
ради, багаторічні насадження на загальну суму 31870,00 грн (туя західна 37
шт., самшит 10 шт., ялівець колоновидний 35 шт. грн) козирок металевий на
суму 1281,03 грн.
2. Передати на баланс КП «Добробут» Іллінецької міської ради матеріальні
цінності на загальну суму 37073,00 грн (баки для поліетиленових відходів 4шт.,
опори під вуличні фонарі 8 шт, кільця металеві 8 шт.)».

Голова постійної комісії

Кесарчук М.І.

За секретаря постійної комісії

Михайловський В.Б.

