Протокол № 7
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління
комунальною власністю та соціально-економічного розвитку
13 липня 2016року

смт Голованівськ

Склад комісії: 7 осіб
Присутні:
Голова постійної комісії: Цобенко Р.О.
Члени постійної комісії: Голімбієвський О.Д., Копієвський М.Д.,
Свердликівський В.О., Лаврук В.В., Чушкін О.І.
Відсутні: Безушенко Г.В.
На засіданні постійної комісії присутні:
голова районної ради Кучмій Б.Б., начальник фінансового управління
райдержадміністрації Дудар В.С., начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації Дудник А.А.
Порядок денний
1. Про внесення змін до районної програми по створенню соціальноекономічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської
районної організації ветеранів України на 2016-2017роки.
2. Про внесення доповнень до Програми соціального і економічного
розвитку Голованівського району на 2016рік.
3. Про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015року
№ 32 «Про районний бюджет на 2016рік».
4. Про розгляд бюджетних звернень:
4.1.Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
- Від 04.07.2016р. № 50 (кредиторська заборгованість за 2015рік –
114519.76грн
57032,03грн – предмети, матеріали , обладнання.
Збільшити кошторисні призначення по:
(350000.00грн. – придбання матеріалів для поточного ремонту
Голованівської та Побузької ЗОШ;
20000.00грн – послуги Укртелекому, проведення бактеріологічного
та санітарно-хімічного аналізу води по школах району
70000.00грн. і 4000.00 – відрядження;
600000.00грн – заборгованість за теплопостачання;

65000,00грн 2500.00грн 32000.00 2500.00грн – відшкодування
згідно акту перевірки фінансової інспекції;
67000.00грн – придбання матеріалів
20000.00грн – придбання ліжок для Шепилівського дошкільного
закладу)
- від 04.07.2016р. № 51 (210000.00грн. – предмети, матеріали,
обладнання) (20000.00грне – поточний ремонт) (20000.00грн. –
придбання холодильника та електроплити)
4.2. Голованівська ЦРЛ від 09.07.2016 № 695/01-22 - 1327,2тис. грн
4.3. Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги
- Від 04.07.2016р. № 232:
153674,70грн – оплата праці
33816,43грн – нарахування на заробітну плату
113900.00грн – медикаменти та перев’язувальні матеріали
26931.42грн – оплата теплопостачання
24350.00грн – придбання комп’ютера та холодильника
4.4. Територіальний центр соціального обслуговування
- Від 29.06.2016р. № 167/01-25/1
15.0тис. грн – придбання бензину для соц. Такси
91.9тис. грн – протипожежна обробка та блискавкозахист
60.0тис. грн – оплата теплопостачання
21.0 тис. грн оплата електроенергії
- від 30. 06.2016р. № 172/01-25/1
55.2. тис. грн – поточний ремонт кімнат
4.5. Дитячо-юнацька спортивна школа
Від 30.06.2016р. № 33
10719.00грн –
2358.00грн
8500.00грн
80000.00грн
4.6. Відділ культури, туризму та культурної спадщини
Від 21.06.2016р. № 01-28/318
75839.00 – поточний ремонт РБК
95655.00 – теплопостачання
7000.00 – пожежний інвентар для РБК
198800.00 – поточний ремонт РБК
30000.00 костюми для хору ветеранів

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

20000.00 – виготовлення проектно-кошторисної документації на
ремонт РБК
10000.00 – пожежна сигналізація Побузька ДМШ
17000.00 – пожежна сигналізація в музей
1000.00 – придбання вогнегасників
Голованівський районний комітет профспілки працівників
освіти і науки
Від 23.06.2016р. № 9
55.5.тис грн – на бактеріологічне обстеження педагогічних
працівників
Голованівський відділ поліції від 23.05.2016р. №2882/01/130
20.0тис. грн – на паливно-мастильні матеріали
Голованівський районний військовий комісаріат від
16.05.2016р. № 910
? тис. грн – на встановлення системи опалення, заміна вікон,
проведення поточного ремонту службових кабінетів.
Управління соціального захисту населення від 21.04.2016р. №
08-05/324/1
? тис. грн – на протипожежні заходи
Голоанівська РДА від 05.07.2016 № 01-30/41/1
117тис. грн (на виконання заходів програми соц. підтримки сімей
загиблих учасників АТО
- Від 05.07.2016р. № 01-30/40/1
667.00грн (для відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю Коверко
Л.М. – члена дільничної виборчої комісії)
Будинок дитячої та юнацької творчості
20920,00 (для покращення матеріально-технічної бази гуртка
«Патріот»).

1. СЛУХАЛИ: начальника управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Дудник А.А.
Участь в обговоренні взяли: Чушкін О.І.
Вирішили: погодити запропонований проект рішення.
Результати голосування:
“За”
“Проти”
“Утримались”

–6
–0
–0

2. СЛУХАЛИ: начальника управління економічного розвитку, торгівлі,
інфраструктури, промисловості та надання адміністративних послуг
райдержадміністрації Артвіх І.О., яка зазначила, що для проведення
капітальних і ремонтних робіт будівлі районного військового
комісаріату необхідно внести зміни до програми.
Вирішили: рекомендувати сесії районної ради включити дане питання
до порядку денного пленарного засідання та підтримати проект
рішення.
Результати голосування:
“За”
“Проти”
“Утримались”

–6
–0
–0

3. СЛУХАЛИ:
начальника
фінансового
управління
райдержадміністрації Дударя В.С., який повідомив, що
за
результатами роботи станом І півріччя 2016року виконання районного
бюджету становить 157 відсотків, що дає нам змогу направити
додатковий фінансовий ресурс у сумі 4217,164тис. грн. – загального
фонду та 1894,3тис. грн – спеціального фонду, установам району, а
саме: на оплату праці, підтримку загальноосвітніх закладів та закладів
охорони здоров’я, ветеранській організації, проведення поточних та
капітальних ремонтів приміщень військового комісаріату, районного
будинку культури, Шепилівського дитячого садка.
У обговоренні взяли участь: Чушкін О.І., Цобенко Р.О.
Вирішили: підтримати запропонований проект рішення.
Результати голосування:
“За”
“Проти”
“Утримались”

–6
–0
–0

Голова постійної комісії

Р. Цобенко

