П Р О Т О К О Л № 34
засідання постійної комісії з питань фінансів та бюджету
08.12.2016 р.

м.Свалява

В засіданні взяли участь: голова комісії – Калабішка С.О.
Члени комісії: – Петьовка П.В., Кіт М.П., Русин І.В., Кошеля І.І.
Відсутні: Гайпел В.Т., Цуканов О.В.
Запрошені: Ливч М.М. – голова ради, Стегура К.О. – заступник голови ради,
Русин В.П. – перший заступник голови РДА, Ступник Т.І. – керуюча справами
ради, Прожегач Р.В. – начальник фінуправління РДА, Шелеп Н.А. – начальник
відділу культури і туризму, Сай І.І. – директор РКП водопостачання та
водовідведення, Бігар В.М. – головний спеціаліст відділу організаційного
забезпечення діяльності ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про внесення змін до рішення районної ради від 15.01.2016 р. № 49
«Про районний бюджет на 2016 рік» (нова редакція) із змінами, внесеними
рішеннями від 15.01.2016 р. № 57, від 29.01.2016 р. № 58, від 25.02.2016 р. №
63, від 29.03.2016 р. № 77, від 15.04.2016 р. № 90, від 13.05.2016 р. № 91, від
24.06.2016 р. № 102, від 21.07.2016 р. № 103, від 23.09.2016 р. № 108, від
10.11.2016 р. № 136, від 16.11.2016 р. № 137.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив присутніх із
проектом рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 15.01.2016
р. № 49 «Про районний бюджет на 2016 рік» (нова редакція) із змінами,
внесеними рішеннями від 15.01.2016 р. № 57, від 29.01.2016 р. № 58, від
25.02.2016 р. № 63, від 29.03.2016 р. № 77, від 15.04.2016 р. № 90, від 13.05.2016
р. № 91, від 24.06.2016 р. № 102, від 21.07.2016 р. № 103, від 23.09.2016 р. №
108, від 10.11.2016 р. № 136, від 16.11.2016 р. № 137» та листом РДА від
07.12.2016 р. № 01-04/565.
ВИСТУПИЛИ: Прожегач Р.В., Русин І.В., Ливч М.М., Петьовка П.В., Кіт
М.П., Шелеп Н.А., Русин В.П., Сай І.І.
Кошеля І.І. запропонував зняти з проекту рішення кошти виділені відділу
культури і туризму в сумі 565,0 тис.грн. Відділу культури надати штатну
чисельність працівників ДШМ та необхідну потребу в коштах після чого
розглянути дане питання на черговій сесії районної ради.
Сай І.І., директор РКП водопостачання та водовідведення, наголосив на
необхідності виділення коштів в сумі 200,0 тис.грн. на виконання проектновишукувальних робіт по завершенню будівництва водозабору на р.Віча.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Доповнити проект рішення «Про внесення змін до рішення районної
ради від 15.01.2016 р. № 49 «Про районний бюджет на 2016 рік» (нова редакція)
із змінами, внесеними рішеннями від 15.01.2016 р. № 57, від 29.01.2016 р. №
58, від 25.02.2016 р. № 63, від 29.03.2016 р. № 77, від 15.04.2016 р. № 90, від
13.05.2016 р. № 91, від 24.06.2016 р. № 102, від 21.07.2016 р. № 103, від
23.09.2016 р. № 108, від 10.11.2016 р. № 136, від 16.11.2016 р. № 137», а саме:

- внести зміни в частині обсягу субвенції з Державного бюджету в сумі
14446,3 тис.грн.
- в частині перерозподілу бюджетних призначень районного бюджету на
2016 рік, призначених для фінансування районних програм, а саме: зменшити
бюджетні асигнування РДА на суму 20,0 тис.грн. за КТКВК 250404 (районна
цільова програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування на 2013-2017 рр. – 10,0 тис.грн., районна
програма створення та накопичення районного резерву матеріально-технічних
засобів на 2015-2019 роки – 10,0 тис.грн. Збільшити бюджетні асигнування по
управлінню соціального захисту РДА на суму 20,0 тис.грн. для фінансування
програми матеріально-технічного та інформаційного забезпечення робіт із
соціального обслуговування населення району на 2016-2020 роки.
ЗА – 5 депутатів.
- виділити кошти в сумі 200,0 тис.грн. для виконання проектновишукувальних робіт по завершенню будівництва водозабору на р.Віча.
ЗА- 5 депутатів.
- виключити з проекту рішення кошти в сумі 565,0 тис.грн., які виділені
відділу культури і туризму, розглянувши дане питання на черговій сесії
районної ради.
ЗА – 5 депутатів.
2.Проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від
15.01.2016 р. № 49 «Про районний бюджет на 2016 рік» (нова редакція) із
змінами, внесеними рішеннями від 15.01.2016 р. № 57, від 29.01.2016 р. № 58,
від 25.02.2016 р. № 63, від 29.03.2016 р. № 77, від 15.04.2016 р. № 90, від
13.05.2016 р. № 91, від 24.06.2016 р. № 102, від 21.07.2016 р. № 103, від
23.09.2016 р. № 108, від 10.11.2016 р. № 136, від 16.11.2016 р. № 137» із
змінами та доповненнями винести на розгляд та затвердження позачергової 16
сесії районної ради.
ЗА – 5 депутатів.

Голова комісії

С.О.Калабішка

Заступник голови комісії

П.В.Петьовка

