МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 7 серпня 2012 року

№ 177
м. Мала Виска

Про депутатський запит
депутата районної ради Кирилова Р.А.
Відповідно до статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”,
частин 7, 8 статті 49 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Підтримати вимогу депутата районної ради Кирилова Р.А. стосовно питань,
порушених у депутатському запиті.
2. Направити депутатський запит Кирилова Р.А. голові Маловисківської районної
державної адміністрації для відповідного реагування.

Голова районної ради

С.Сосновська

Україна
Маловисківська районна рада
Кіровоградської області
Депутат районної ради Кирилов Ростислав Анатолійович
вул. Жовтнева 78, м. Мала Виска, тел/факс 5-12- 79, 26200

____________№______________

Голові
Маловисківської
районної державної адміністрації
Рєзніку В.В.

Депутатський запит
Шановний Віктор Віталійович!
На моє депутатське звернення до Вас від 08.06.2012 року 25 червня поточного
року я отримав відповідь, яку вважаю відпискою.
Як відомо, районний бюджет на 2012 рік, в тому числі бюджет по освіті
обговорювався депутатами і був затверджений сесією районної ради у січні 2012 року.
Ознайомившись з загальним кошторисом витрат і касових видатків на утримання
загальноосвітніх закладів та позашкільних установ за 2010-2012 роки, а також за І півріччя
поточного року , мною було встановлено наступне.
На заробітну плату закладено відповідно по роках:
- 2010р. -25440678 грн.;
- 2011р. – 27092739 грн.;
- 2012р. – 29051900 грн.
У І півріччі поточного року на заробітну плату використано 19099447 грн., що
складає близько 66% до річних видатків на зарплату. Вважаю, що таке використання
бюджетних коштів є нераціональним.
Безпідставним, з моєї точки зору, є скорочення штатів у загальноосвітніх закладах
району, яке хоч і проводиться згідно вимог наказу МОН України від 6.12.2010 р. №1205,
який вступає в силу з 1.09.2012 року , проте, насправді , проводиться скорочення значно
більше штатних одиниць, ніж цього вимагає Типове положення.
На підставі вищезазначеного та статей 21,22 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» вимагаю:
1. Припинити безпідставне скорочення штатів у загальноосвітніх закладах району.
2. Вказати дійсні причини перевитрат коштів на заробітну плату у І півріччі 2012
року та необхідність збільшення видатків на придбання вугілля в 2012 році
3. До 21 серпня 2012 року :
- подати до виконавчого апарату районної ради перелік необхідних заходів, які
будуть здійсненні по усуненню вищевказаних недоліків. ;
- провести скорочення посад в загальноосвітніх навчальних закладах району
відповідно до вимог Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010
року №1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх
закладів».

4. Розглянути питання щодо доцільності перебування на посаді головного
бухгалтера централізованої бухгалтерії за недоліки допущені під час формування
бюджету установи на 2012 рік та безпідставне скорочення штатів загальноосвітніх
навчальних закладів району.
З повагою
Депутат районної ради

Р.Кирилов

