ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
14.04.2017

№4

м.Токмак
засідання постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я
Голова - Пасевін В.В.
Секретар - Ходальська Т.В.
Присутні:
- Поліщук С.В., Хомічук О.І., Шаповал В.Д. - члени комісії
- Чуб О.О. - секретар Токмацької міської ради
- Лукаш В.О. - депутат Токмацької міської ради
- Черкасова C.B. - начальник відділу освіти Токмацької міської ради
- Корж О.М. - начальник відділу культури Токмацької міської ради
Відсутні: ПлаксінаО.В.

Порядок денний:
1. Про внесення змін до рішень міської ради від 31.01.2017 №5 «Про бюджет м.Токмака на
2017 рік» та від 23.03.2017 №10 «Про затвердження Програм на 2017 рік».
1. СЛУХАЛИ:
К о р ж О.М.. начальника відділу культури Токмацької міської ради, з клопотанням про
виділення коштів :
1. По Будинку культури
- на поточний ремонт сценічної вентиляційної шахти та сходин на покрівлю 23200 грн.
- для виплати доплати за вислугу років працівникам Будинку культури - 60960 грн.
(постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 №150 внесено зміни до п.З
постанови Кабміну від 09.12.2015 №1026 «Питання виплати працівникам
державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів
(будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурноосвітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань», замінивши
слова «за рахунок коштів спеціального фонду, коштів, отриманих від
господарської діяльності, та інших не заборонених законодавством джерел»
словами «у межах фонду оплати праці працівників, затвердженого на відповідний
рік»; вказана постанова набрала чинності з дня її опублікування та застосовується з
01.01.2017
Підвищення з 01.01.2017 мінімальної заробітної плати для працівників
бюджетної сфери виявилось зрівнянням оплати праці незалежно від тарифного
розряду. Тому доплата за вислугу років - єдиний стимул для колективу Будинку
культури).
2. По дитячій музичній школі на ремонт 6 м2пішохідної доріжки по вул. Дружби,246
ВИСТУПИЛИ:
Пасевін В.В., голова постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я, запропонував:

-

Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та
фінансів щодо виділення відділу культури 23200 грн. для Будинку культури на
поточний ремонт сценічної вентиляційної шахти та сходин на покрівлю

Голосували:
• За- 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
- Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та
фінансів щодо виділення відділу культури 60960 грн. для виплати доплати за
вислугу років працівникам Будинку культури
Голосували:
• За-5
• Проти - 0
• Утримались - 0
- Звернутися до постійної комісії з питань життєзабезпечення міста щодо вирішення
питання ремонту 6 м2пішохідної доріжки по вул. Дружби,246
Голосували:
• За-5
• Проти - 0
• Утримались - 0
СЛУХАЛИ:
Черкасову С.В.. начальника відділу освіти Токмацької міської ради:
1. З клопотанням про виділення коштів у розмірі 32000 грн. на виготовлення проекту для
ЗОШ №4, який передбачав би реконструкцію покрівлі, утеплення стін, заміну вікон,
ремонт вимощення.
2. З проханням перерозподілу 75000 грн., виділених рішенням сесії Токмацької міської ради
від 23.03.2017 №10 «Про затвердження Програм на 2017 рік» для ремонту покрівлі
НВК №11:
- 20000 грн. залишити на придбання будівельних матеріалів (роботи по ремонту
покрівлі НВК №11 виконає господарська група відділу освіти);
55000 грн. пустити на аварійні ситуації (каналізація дошкільного закладу
«Кузнечик», павільйони дошкільних закладів).
3. З проханням дозволити кошти в сумі 8000 грн., виділені на 2 електролічильника для
ЦДЮТ та ДЮСПІ, до вибірки в період з червня по серпень 2017 року.
ВИСТУПИЛИ:
Пасевін В.В., голова постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та
охорони здоров’я, запропонував;
- Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та
фінансів щодо виділення відділу освіти 32000 грн. на виготовлення проекту для
ЗОШ №4, який передбачав би реконструкцію покрівлі, утеплення стін, заміну
вікон, ремонт вимощення.
Голосували:
• За - 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Дозволити відділу освіти перерозподілити 75000 грн., виділених рішенням сесії
Токмацької міської ради від 23.03.2017 №10 «Про затвердження Програм на 2017
рік» для ремонту покрівлі НВК №11: 20000 грн. залишити на придбання

будівельних матеріалів, 55000 грн. виділити на аварійні ситуації (каналізація
дошкільного закладу «Кузнечик», павільйони дошкільних закладів).
Голосували:
• За - 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
- Дозволити відділу освіти кошти в сумі 8000 грн., виділені на 2 електролічильника
для ЦЦЮТ та ДЕОСІЇЇ, вибрати в період з червня по серпень 2017 року.
Голосували:
• За - 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
СЛУХАЛИ:
Пасевіна В.В.. голову постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я, який ознайомив з листами КУ Токмацької ЦРЛ (представники ЦРЛ на засіданні комісії
були відсутні):
1. Лист від 05.04.2017 №03/810 про виділення додаткових коштів у сумі 162900 грн. для
видачі спецхарчування (молока та соку) 89 працівникам, які працюють з хімічними
токсичними речовинами, (з розрахунку 18100 грн. на місяць).
2. Лист від 13.(М.2017 №03/889 про направлення коштів у сумі 50000 грн. наКЕКВ 2240 для
проведення ремонту санітарних автомобілів та медичного обладнання за рахунок коштів,
отриманих від надання в оренду приміщень лікарні (за І квартал 2017 року до місцевого
бюджету надійшло 81000 грн.)
Віталій Валерійович зауважив, що в зв’язку з відсутністю на засіданні комісії представників
ЦРЛ, запропонував перенаправити ці листи комісії з питань економічного розвитку, бюджету та
фінансів.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За-5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Запропонував дозволити ЦРЛ направити частину коштів від надання в оренду приміщень лікарні
у сумі 50000 грн. на КЕКВ 2240 для проведення ремонту санітарних автомобілів та медичного
обладнання.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За-5
• Проти - 0
• Утримались - 0
ВИРІШИЛИ
1.1. Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
щодо виділення відділу культури 23200 грн. для Будинку культури на поточний ремонт
сценічної вентиляційної шахти та сходин на покрівлю.
1.2. Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
щодо виділення відділу культури 60960 грн. для виплати доплати за вислугу років
працівникам Будинку культури.
1.3. Звернутися до постійної комісії з питань життєзабезпечення міста щодо вирішення
питання ремонту 6 м2пішохідної доріжки по вул. Дружби,246 (біля дитячої музичної
школи).

1.4. Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
щодо виділення відділу освіти 32000 грн. на виготовлення проекту для ЗОШ №4, який
передбачав би реконструкцію покрівлі, утеплення стін, заміну вікон, ремонт вимощення.
1.5. Дозволити відділу освіти перерозподілити 75000 грн., виділених рішенням сесії
Токмацької міської ради від 23.03.2017 №10 «Про затвердження Програм на 2017 рік»
для ремонту покрівлі НВК №11: 20000 грн. залишити на придбання будівельних
матеріалів, 55000 грн. виділити на аварійні ситуації (каналізація дошкільного закладу
«Кузнечик», павільйони дошкільних закладів).
1.6. Дозволити відділу освіти кошти в сумі 8000 грн., виділені на 2 електролічильника для
ЦДЮТ та ДЮСШ, вибрати в період з червня по серпень 2017 року.
1.7. Перенаправити до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та
фінансів лист Токмацької ЦРЛ від 05.04.2017 №03/810 про виділення додаткових коштів
у сумі 162900 грн. для видачі спецхарчування (молока та соку) 89 працівникам, які
працюють з хімічними токсичними речовинами, (з розрахунку 18100 грн. на місяць).
1.8. Дозволити Токмацькій ЦРЛ направити частину коштів від надання в оренду приміщень
лікарні у сумі 50000 грн. на КЕКВ 2240 для проведення ремонту санітарних автомобілів
та медичного обладнання.

Голова
Секретар

