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 8 скликання
від 09.11.2016 року.
Склад комісії 5 чол.
Присутні :
Голова постійної комісії – Мулярчук І.В.
Заступник голови комісії – Шапочук О.І.
Секретар комісії – Вітковська Ж.Г.
Члени комісії – Волянський А.Г.
Запрошені: Івашківська Т.М. – начальник фінансово-економічного
відділу міської ради.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до міського та сільських бюджетів на 2016 рік .
2. Про внесення змін до бюджету Жаданівської сільської ради на 2016 рік.
3. Про внесення змін до бюджету Павлівської сільської ради на 2016 рік.
4. Про внесення змін до бюджету Якубівської сільської ради на 2016 рік.
5. Про внесення змін до бюджету Жорницької сільської ради на 2016 рік.
6. Про виділення матеріальної допомоги з бюджету Іллінецької міської ради.
7. Про виділення матеріальної допомоги з бюджету Жорницької сільської
ради.
8. Про виділення матеріальної допомоги з бюджету Павлівської сільської
ради.
9. Про виділення матеріальної допомоги з бюджету Жаданівської сільської
ради.
10. Про виділення матеріальної допомоги з бюджету Якубівської сільської
ради.
11. Про створення фінансового управління Іллінецької міської ради.
12.Про створення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Іллінецької міської ради.
13. Про створення комунального підприємства «Іллінціфармація» Іллінецької
міської ради.
14. Про утворення управління освіти Іллінецької міської ради, та
затвердження положення про управління освіти Іллінецької міської ради.
15. Про погодження змін до штатних розписів дошкільних навчальних
закладів.
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16. Про розгляд звернення голови ГО «Іллінці-наше місто» щодо
дофінансування виготовлення інформаційного стенду біля стадіону «Колос».
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
1.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до міського та сільських бюджетів на 2016
рік.
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, 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 480000,0 грн,
а саме Код доходів:
14040000 Акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 100000,0 грн;
18010700 Земельний податок з фізичних осіб – 30000,0 грн;
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб – 100000,0 грн;
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб – 132000,0 грн;
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 100000,0 грн;
22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» - 18000,0 грн;
1.1.2. Зменшити видатки загального фонду бюджету за:
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на загальну суму
12000,0 грн в тому числі за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму
6000,0 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 6000,0 грн;
- КТКВК 130112 «Інші видатки», КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в
сумі 8000,0 грн;
- КТКВК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на загальну суму
39000,0 грн, в тому числі за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму
23000,0 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 8000,0 грн; КЕКВ
2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не
віднесені до заходів розвитку» на суму 8000,0 грн;
- КТКВК 210110 «Заходи з організації рятування на водах», на загальну
суму 9000,0 грн, в тому числі КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» на суму 6000,0 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
на суму 3000,0 грн;
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1.1.3. Збільшити видатки загального фонду бюджету за:
- КТКВК 090412 «Інші видатки» КЕКВ 2730 «Інші виплати» на суму
30000,0 грн, для надання матеріальної допомоги на лікування громадян;
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
на загальну суму
131200,0 грн, в тому числі за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 90000,0
грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 10000,0 грн, КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 19200,0 грн, КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 12000,0 грн;
- КТКВК 200200 «Охорона і раціональне використання земель» на
виконання
міської Програми по охороні навколишнього природного
середовища на 2016-2017 роки, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар» на суму 40000,0 грн для придбання водопровідних труб та
матеріалів для ремонту водопровідних мереж по вул. Хлібна;
- КТКВК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на загальну суму 39000,0
грн, в тому числі за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
на суму 16000,0 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму
23000,0 грн;
- КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заклади і заходи», за КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 17000,0 грн, для
забезпечення фінансування міських програм;
- КТКВК 250380 «Інші субвенції» на загальну суму 139445,0 грн за КЕКВ
2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів», в
тому числі виділення субвенції Відділу освіти Іллінецької РДА в сумі 133200,0
грн, з них на продукти харчування 100000,0 грн, для фінансування заробітної
плати кухарям починаючи з 1 вересня 2016 року в сумі 18400,0 грн,
нарахування на заробітну плату в сумі 4000,0 грн, придбання шаф книжних,
лавок для Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 в сумі 10800,0 грн та Сектору
культури і туризму Іллінецької РДА для придбання металопластикових вікон
центральній районній бібліотеці в сумі 6245,0 грн;
1.2. По спеціальному фонду бюджету
1.2.1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету за:
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення», на загальну суму 151355,0 грн,
з них за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» на суму 20000,0 грн для придбання компютерної техніки, КЕКВ
3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 101355,0 грн для оплати
проведення капітальних робіт по дошкільних навчальних закладах міської ради
та вартості проектно-кошторисної документації; КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 30000,0 грн, для
передачі капітальних трансфертів Комунальному підприємству «Добробут», на
капітальний ремонт складського приміщення;
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1.3 Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 151355,0 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
151355,0 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ).
2. З метою забезпечення діяльності установ, що фінансуються з бюджету
Красненьківської сільської ради, недопущення кредиторської заборгованості по
захищених статтях, розрахунках з постачальниками,
2.1. Внести зміни до бюджету Красненьківської сільської ради на 2016 рік,
затвердженого рішенням 5 сесії Красненьківської сільської ради 7 скликання від
18 грудня 2015 року « Про бюджет сільської ради на 2016 рік», а саме:
2.1.1. По загальному фонду сільського бюджету:
2.1.2. Збільшити доходи по загальному фонду за кодом надходжень
41035000 «Інші субвенції» на суму 19 600,0 грн. за рахунок передачі коштів із
районного бюджету, як субвенції, до сільського бюджету для фінансування
дошкільного закладу освіти і сільського будинку культури, клубу-бібліотеки,
відповідно.
2.1.3. Збільшити видатки по загальному фонду за:
- КТКВК 070101 « Дошкільні заклади освіти », КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 4 000,0 грн;
- КТКВК 110204 « Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу », КЕКВ 2111 « Заробітна плата » в сумі 7 869,0 грн., КЕКВ
2120 «Нарахування на зарплату » в сумі 1 731,0 грн., КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 6 000,0 грн.
3. Затвердити зміни до рішень 3 сесії міської ради 7 скликання від 17
грудня 2015 року «Про міський бюджет на 2016 рік», 3 сесії Жорницької
сільської ради 7 скликання від 23 грудня 2015 року «Про сільський бюджет на
2016 рік», 2 сесії Василівської сільської ради 7 скликання від 22 грудня 2015
року «Про сільський бюджет на 2016 рік», внесені розпорядженням міського
голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади в
міжсесійний період, а саме:
- від 26.10.2016 № 76-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на 2016
рік»;
- від 04.11.2016 № 84-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік»;
- від 04.11.2016 № 86-02.2 «Про внесення змін до бюджету Жорницької
сільської ради на 2016 рік»;
- від 04.11.2016 № 87-02.2 «Про внесення змін до бюджету Василівської
сільської ради на 2016 рік».
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4. Доручити фінансово-економічному відділу Іллінецької міської ради
внести відповідні зміни до міського бюджету та поновити фінансові
зобов’язання.
5. Внести зміни в рішення 3 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання № 26
від 28.09.2016 року «Про надання Іллінецькому міському голові права
здійснювати перерозподіл доходів та видатків сільських бюджетів Василівської,
Жаданівської, Жорницької, Красненьківської, Павлівської, Хрінівської та
Якубівської сільських рад до кінця бюджетного періоду 2016 року в
міжсесійний період», а саме додати в заголовку та в пункті 1 після слів
«перерозподіл доходів» слова «залишків коштів, субвенцій, дотацій, збільшення
доходів».
2.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Жаданівської сільської ради на
2016 рік.
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, а саме:
«1. Внести зміни до бюджету Жаданівської сільської ради на 2016 рік,
затвердженого рішенням 6 сесія 7 скликання Жаданівської сільської ради від
22,12,2015р.»Про сільський бюджет 2016р.»
1.1. По загальному фонду сільського бюджету
1.1.1.Збільшити доходи сільського бюджету у листопаді за кодами
надходжень а саме:
18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 20000грн.,
1.1.2. Зменшити видатки по загальному фонду сільського бюджету у
листопаді за:
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2250
«Видатки на відрядження» на суму 3298 грн.
1.1.3. Збільшити видатки по загальному фонду сільського бюджету у
листопаді за:
- КТКВК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на суму 5000 грн. для придбання новорічних іграшок
та гирлянд.
- КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів» на суму 2045 грн., для виплати
грошової компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2111
«Заробітна плата» на суму 3298грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
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обладнання та інвентар» на суму 5000 грн. для придбання канцтоварів та
господарських товарів. КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на суму
7955грн. на вугілля.»
3.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Павлівської сільської ради на
2016 рік.
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, а саме:
«1. Внести зміни до бюджету Павлівської сільської ради на 2016 рік,
затвердженого рішенням 4 сесії Павлівської сільської ради 7 скликання від 18
грудня 2015 року «Про сільський бюджет 2016 року», а саме:
1.1 По спеціальному фонду сільського бюджету
1.1. Спрямувати залишок коштів сільського бюджету, що склався станом на
01.01.2016 року в сумі 20400,00 грн. за:
КТКВК 240604 « Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного
середовища» 20400,00 грн. КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар - 20400,00 грн. /придбання сміттєвих баків/».
4.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Якубівської сільської ради на
2016 рік.
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, а саме:
«1. Внести зміни до бюджету Якубівської сільської ради на 2016 рік,
затвердженого рішенням 3 сесії Якубівської сільської ради 7 скликання від 21
грудня 2015 року « Про бюджет сільської ради на 2016 рік», а саме:
1.1. По загальному фонду сільського бюджету
1.1.1. Збільшити бюджетні призначення по доходах загального фонду
сільського бюджету у листопаді 2016 року по коду 18050500 Єдиний податок
с/г товаровиробника в сумі - 47100 грн.
1.1.2. Збільшити бюджетні призначення по видатках загального фонду
сільського бюджету по КТКВК 010116 “ Органи місцевого самоврядування ” в
сумі - 23500грн., а саме:
КЕКВ 2111 – 18300 грн. заробітна плата
КЕКВ 2240 – 5200 грн. послуги по науково-технічному
упорядкуванню та опрацюванню архівних документів Якубівської
сільської ради.
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- КТКВК 250380 “ Інші субвенції ” в сумі - 5600 грн.
Відповідно до листа відділу освіти щодо надання субвенції із сільського
бюджету для організації харчування учнів Якубівської ЗОШ І-ІІІ ст. в
загальній сумі - 5600 грн. у тому числі: продукти харчування – 4000 грн.,
енергоносії – 1600грн.
- КТКВК 100203 “ Благоустрій сіл ” КЕКВ 2210 в сумі 18000 грн. для
придбання сміттєвих баків та бензокоси, бензопили;
1.2 . По спеціальному фонду сільського бюджету
1.2.1. Збільшити бюджетні призначення по доходах спеціального фонду
сільського бюджету у листопаді 2016 року по коду 5011000 «Цільові фонди» в
сумі - 2200 грн. направити на :
1.2.2. Збільшити бюджетні призначення по видатках спеціального фонду
сільського бюджету - КТКВК 240900. «Цільові фонди» КЕКВ 2273 – 2200 грн.
на електроенергію.
1.3. За рахунок вільного залишку станом 01.01.2016р. збільшити бюджетні
призначення по видатках спеціального фонду сільського бюджету - КТКВК
240900. «Цільові фонди» в сумі – 1000 грн. направити на:
КЕКВ 2273 – 1000 грн. на електроенергію.
1.4. За рахунок вільного залишку станом 01.01.2016р. збільшити бюджетні
призначення по видатках власних надходжень сільського бюджету - КТКВК
070101 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2230 - 4000 грн. на харчування.».
5.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Жорницької сільської ради на
2016 рік.
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, а саме:
«1. Внести зміни до бюджету Жорницької сільської ради на 2016 рік,
затвердженого рішенням 3 сесії Жорницької сільської ради 7 скликання від 23
грудня 2015 року « Про сільський бюджет на 2016 рік », а саме:
1.1. По спеціальному фонду сільського бюджету
1.1.1. Збільшити видатки сільського бюджету за рахунок залишку, що склався
станом на 1 січня 2016 року на суму 123400 грн.
- КТКВК 150101 «Капітальні видатки» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво
(придбання) інших об’єктів - 120000 грн.
- КТКВК 240604 « Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного
середовища» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3400
грн.».
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6.СЛУХАЛИ : Про виділення матеріальної допомоги з бюджету Іллінецької
міської ради.
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, а саме:
« 1. Виділити матеріальну допомогу із загального фонду бюджету (фонду
соціальної допомоги):
- Марущак Ніні Демидівні, жительці м.Іллінці, вулиця Соборна,8/28, на
лікування в сумі 800 гривень;
- Бартковій Людмилі Володимирівні, жительці м.Іллінці, вулиця
Пестеля,32/2, на лікування в сумі 500 гривень;
- Макалендрі Олександрі Іванівні, жительці м.Іллінці, вулиця Соборна,120,
на лікування в сумі 500 гривень;
- Цихоцькому Сергію Володимировичу, жителю м.Іллінці, вулиця
Європейська,16А/22, на лікування в сумі 1000 гривень;
- Соколу Івану Юхимовичу, жителю м.Іллінці, вулиця Ватутіна,19, на
лікування в сумі 1500 гривень;
- Марценюк Віті Василівні, жительці м.Іллінці, вулиця Незалежності,87, на
лікування в сумі 1500 гривень;
- Кравцю Петру Григоровичу, жителю с.Неменка, вулиця Подільська,15, на
лікування в сумі 1500 гривень;
- Липко Любов Сергіївні, жительці м.Іллінці, вулиця Шевченка,13, на
лікування в сумі 500 гривень;
- Малюк Світлані Олександрівні, жительці м.Іллінці, вулиця Пирогова,77,
на лікування синів Малюка Артема Анатолійовича, 16.05.2008 року народження
та Малюка Артема Анатолійовича, 04.07.2009 року народження в сумі 1500
гривень ;
- Рось Миколі Павловичу, жителю м.Іллінці, вулиця Молодіжна,21, на
лікування в сумі 500 гривень;
- Херовимчук Валентині Іванівні, жительці м.Іллінці, вулиця Суворова,12,
на лікування в сумі 1500 гривень;
- Іщук Марії Андріївні, жительці м.Іллінці, вулиця Європейська,53/2, на
лікування в сумі 500 гривень;
- Басистій Руслані Миколаївні, жительці м.Іллінці, вулиця Велика
Голицька,81, на поховання сина Басистого Романа Ігоровича, в сумі 500
гривень;
- Паламарчук Наталії Валеріївні, жительці м.Іллінці, вулиця Європейська,48,/9, на лікування доньки Паламарчук Марії Дмитрівни, 09.10.2012 року
народження в сумі 1000 гривень;
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- Яровій Галині Іванівні, жительці м.Іллінці, вулиця Б.Хмельницького,4/2, як
сім'ї загиблого учасника бойових дій, сім'я багатодітна, малозабезпечена, на
поховання було витрачено значні кошти в сумі 10000 гривень;
- Довженко Жанні Станіславівні, жительці м.Іллінці, вулиця
Європейська,32/2, на лікування в сумі 1000 гривень,
- Семенюку Олександру Олександровичу, жителю м.Іллінці, вулиця
Павлівська, на лікування в сумі 1500 гривень;
- Пенсіонерці Іллінецької міської організації ветеранів України Бояренко
Аллі Петрівні, жительці м.Іллінці, вулиця Гайдара,36, на лікування в сумі 1500
гривень;
- Василюк Наталі Олександрівні, жительці м.Іллінці, вулиця
Європейська,13/37, на лікування сина Василюка Сергія Олександровича,
15.05.2012 року народження, дитина-інвалід в сумі 1500 гривень;
- Пасічник Альоні Володимирівні, жительці м.Іллінці, вулиця
Європейська,48/25, на лікування сина Пасічника Дениса Вадимовича, 2013 року
народження в сумі 1500 гривень;
- Футько Ользі Іванівні, жительці м.Іллінці, вулиця Залізнодорожна,14, на
лікування чоловіка Футька Олександра Михайловича в сумі 1500 гривень;
- Фльорі Олені Дмитрівні, жительці с. Борисівка, вулиця Гагаріна,24, на
лікування в сумі 1500 гривень;
- Личаному Ігорю Юрійовичу, жителю м. Іллінці, вулиця Пестеля,32/30, як
пораненому учаснику антитерористичної операції в сумі 2000 гривень;
- Тузюк Галині Михайлівні, жительці м.Іллінці, вулиця Польова,4А/1, на
лікування в сумі 1500 гривень;
- Герасимчуку Леоніду Івановичу, жителю м.Іллінці, вулиця Європейська,31/8, на лікування в сумі 1500 гривень;
- Вознюку Миколі Андрійовичу, жителю м.Іллінці, вулиця Соборна,8/26, на
лікування в сумі 1500 гривень;
- Письменюк Вікторії Володимирівні, жительці с.Неменка, вулиця Подільська,58, на лікування в сумі 1500 гривень;
- Гайдамаці
Семену Миколайовичу, жителю м.Іллінці, провулок
Студентський,5/1, на лікування в сумі 1000 гривень;
- Ем Аллі Михайлівні, жительці м.Іллінці, вулиця Зоряна,25, на лікування в
сумі 1500 гривень;
- Ложкіній Олені Степанівні, жительці м.Іллінці, вулиця Соборна,8/14, на
лікування в сумі 1000 гривень;
- Ямкової Юлії Олегівни, жительки м.Іллінці, вулиця Європейська,11/33, на
лікування сина Ямкового Назара Тарасовича, 01.09.2015 року народження в
сумі 2000 гривень;
- Драпалюк Раїсі Власівні, жительці м.Іллінці, вулиця Ватутіна,18, на
лікування в сумі 1000 гривень;
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- Малогулко Миколі Петровичу, жителю м.Іллінці, вулиця Перемоги,12, на
лікування в сумі 1500 гривень;
- Рижко Вікторії Петрівні, жительці м.Іллінці, вулиця Волошкова,18А, на
поховання чоловіка Рижка Романа Миколайовича, який на день смерті не
працював в сумі 500 гривень;
- Онофрійчук Олександрі Олександрівні, жительці м.Іллінці, вулиця
Садова,51, на поховання чоловіка Онофрійчука Миколи Васильовича, який на
день смерті ніде не працював в сумі 500 гривень;
- Іллінецької районної ради організації ветеранів України, про виписку
газети «Ветеран України» на 2017 рік головам ветеранських організацій в сумі
368 грн.20 коп.,
- Захарчук Надії Леонідівні, жительці м.Іллінці, вулиця Соборна,2/14, на
лікування доньки Захарчук Дар’ї Анатоліївни, 14.04.2015 року народження в
сумі 2000 гривень».
7.СЛУХАЛИ : Про виділення матеріальної допомоги з бюджету Жорницької
сільської ради.
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, а саме:
«1. Виділити матеріальну допомогу із загального фонду бюджету (фонду
соціальної допомоги):
- Бабенко Євгенії Мусіївні, жительці с.Жорнище, вулиця Бойка,78, на
лікування чоловіка Бабенка Анатолія Дмитровича в сумі 500 гривень».
8.СЛУХАЛИ : Про виділення матеріальної допомоги з бюджету Павлівської
сільської ради.
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, а саме:
«1. Виділити матеріальну допомогу із загального фонду бюджету (фонду
соціальної допомоги):
- Марценюку Павлу Івановичу, жителю с.Павлівка, вулиця Центральна,46, на
лікування доньки Латюк Світлани Вікторівни, 21.10.1983 року народження, як
учасниці антитерористичної операції в сумі 2000 гривень».
9.СЛУХАЛИ : Про виділення матеріальної допомоги з бюджету Жаданівської
сільської ради.
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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, а саме:
« 1. Виділити матеріальну допомогу із загального фонду бюджету (фонду
соціальної допомоги):
- Кулибаш Євгенії Федорівні, жительці с.Сорока, вулиця Прибережна,13,
на лікування в сумі 500 гривень;
- Демчук Людмилі Платонівні, жительці с.Сорока, вулиця Березинська,49, на
лікування в сумі 1000 гривень;
- Митровичу Василю Юрійовичу, жителю с.Жадани, вулиця Центральна,22,
на лікування в сумі 2000 гривень;
- Семенюк Олені Іванівні, жительці с.Жадани, вулиця Центральна,35, на
лікування дитини Семенюк Анни Петрівни, 22.12.2005 року народження в сумі
1500 гривень;
- Шимку Олександру Валерійовичу, жителю с.Жадани, вулиця Шевченка,30, як учаснику антитерористичної операції в сумі 2000 гривень;
- Лозун Євгенії Іванівні, жительці с.Сорока, вулиця Гагаріна,4/4, на
лікування в сумі 1500 гривень.»
10.СЛУХАЛИ : Про виділення матеріальної допомоги з бюджету Якубівської
сільської ради.
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, а саме:
«1. Виділити матеріальну допомогу із загального фонду бюджету (фонду
соціальної допомоги):
- Білоус Поліні Валеріївні, жительці с. Уланівка, вулиця Некрасова,19, на
лікування в сумі 500 гривень;
- Абрамовичу Миколі Антоновичу, жителю с.Уланівка, вулиця Шевченка,17,
на лікування в сумі 500 гривень.»
11.СЛУХАЛИ : Про створення фінансового управління Іллінецької міської
ради.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради, а саме: «1. Створити фінансове
управління Іллінецької міської ради.
2. Затвердити положення про фінансове управління Іллінецької міської ради.
3.Доручити керівнику провести державну реєстрацію фінансового управління
Іллінецької міської ради.».
12.СЛУХАЛИ : Про створення комунального закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Іллінецької міської ради.
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, а саме:
«1. Створити комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Іллінецької міської ради.
2. Затвердити Статут Комунального закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької міської ради (додається).
3.Доручити керівнику Комунального закладу провести державну реєстрацію
Статуту Комунального закладу«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької міської ради».
13.СЛУХАЛИ : Про створення комунального підприємства «Іллінціфармація»
Іллінецької міської ради.
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, а саме:
«1. Створити комунальне підприємство «Іллінціфармація» Іллінецької міської
ради.
2. Затвердити Статут комунального підприємства «Іллінціфармація» Іллінецької
міської ради (додається).
3.Доручити керівнику комунального підприємства провести державну
реєстрацію Статуту комунального підприємства «Іллінціфармація» Іллінецької
міської ради».
14.СЛУХАЛИ : Про утворення управління освіти Іллінецької міської ради, та
затвердження положення про управління освіти Іллінецької міської ради.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради, а саме:
«1. Утворити управління освіти Іллінецької міської ради.
2. Затвердити положення про управління освіти Іллінецької міської ради.
3.Доручити керівнику
провести державну реєстрацію управління освіти
Іллінецької міської ради».
15.СЛУХАЛИ : Про погодження змін до штатних розписів дошкільних
навчальних закладів.
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, а саме:
«1. Погодити зміни до штатних розписів дошкільних навчальних закладів
загального розвитку Іллінецької міської ради, а саме:
1.1. КЗ «Іллінецький дошкільний навчальний заклад № 1 «Сонечко» з
01.01.2017 року:
- ввести в штатний розпис посаду сторожа - 0,7 ставки посадового окладу;
- ввести в штатний розпис посаду електрика - 0,5 ставки посадового окладу;
- вивести з штатного розпису закладу посаду возія;
-ввести в штатний розпис закладу посаду робітника з комплексного
обслуговування й ремонту будівель.
1.2. КЗ «Іллінецький дошкільний навчальний заклад № 4 «Малятко» з
01.01.2017 року:
- ввести в штатний розпис посаду сторожа - 0,7 ставки посадового окладу;
1.3. КЗ «Іллінецький дошкільний навчальний заклад № 5 «Колосок»:
- ввести в штатний розпис посаду вихователя - 0,5 ставки посадового окладу з
01.01.2017 року;
- ввести в штатний розпис посаду завідувача господарства - 0,5 ставки
посадового окладу з 16.11.2016 року;
- ввести в штатний розпис посаду кухаря - 0,5 ставки посадового окладу з
01.01.2017 року;
- ввести в штатний розпис посаду відсобного робітника - 0,5 ставки посадового
окладу з 01.01.2017 року;
- ввести в штатний розпис посаду кастелянки - 0,25 ставки посадового окладу з
01.01.2017 року;
- ввести в штатний розпис посаду машиніста з прання - 0,25 ставки посадового
окладу з 01.01.2017 року;
- ввести в штатний розпис посаду помічника вихователя на ясельну групу - 0,13
ставки посадового окладу з 01.01.2017 року;
1.4. КЗ «Іллінецький дошкільний навчальний заклад № 6 «Срумочок» з
01.01.2017 року:
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- вивести з штатного розпису закладу посаду возія;
- ввести в штатний розпис закладу посаду робітника з комплексного
обслуговування й ремонту будівель.
2. Рекомендувати завідувачам дошкільних навчальних закладів штатний розпис
та тарифікаційний список із змінами подати в фінансово-економічний відділ
міської ради».
16.СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення голови ГО «Іллінці-наше місто» щодо
дофінансування виготовлення інформаційного стенду біля стадіону «Колос».
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
Голова постійної комісії Мулярчук І.В. вніс пропозицію відмовити голові ГО
«Іллінці-наше місто» щодо
дофінансування в сумі 2437.90 грн. на
виготовлення інформаційного стенду біля стадіону «Колос» в зв’язку з тим, що
уже міська рада виділяла на виготовлення даного стенду 10 000 грн.
Оголошено голосування. «За» дану пропозицію проголосували всі присутні
члени комісії – 4. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити
голові
ГО
«Іллінці-наше
місто»
щодо
дофінансування в сумі 2437.90 грн. на виготовлення інформаційного стенду біля
стадіону «Колос».

Голова постійної комісії

Мулярчук І.В.

Секретар комісії

Вітковська Ж.Г.
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