П Р О Т О К О Л № 11
постійної комісії з питань фінансів та бюджету
23.03.2016 р.

м.Свалява

В засіданні взяли участь: Калабішка С.О. – голова комісії;
Члени комісії: Русин І.В., Петьовка П.В., Гайпел В.Т., Кіт М.П., Цуканов О.В.
Відсутні: Кошеля І.І.
Запрошені: Ливч М.М. – голова ради, Стегура К.О. – заступник голови ради,
Ступник Т.І. – керуюча справами ради, Прожегач Р.В. – начальник фінуправління
РДА, Сай І.І. – директор Свалявського РКП ВВ, Дичка А.В. – головний спеціаліст
відділу документообігу, кадрового та правового забезпечення діяльності ради,
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 рішенням
від 15.01.2016 р., № 57, від 29.01.2016 р. № 58, від 25.02.2016 р. № 63.
2.Про звіт тимчасової комісії районної ради з вивчення фінансово –
економічного стану Свалявського районного комунального підприємства
водопостачання та водовідведення.
3.Звіт Свалявського районного комунального підприємства водопостачання
та водовідведення про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
4.Звіт комунального унітарного підприємства «Свалявське РБТІ» про
результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
5.Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду майна спільної власності територіальних громад району.
6.Про оренду майна спільної власності територіальних громад району.
7. Про програму розвитку земельних відносин у Свалявському районі.
8.Про районну програму забезпечення жителів, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими
продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020 роки.
9.Про районну програму «Цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020
роки».
10.Про районну програму «Репродуктивне здоров’я населення на період до
2020 року».
11.Про надання дозволу на списання майна спільної власності
територіальних громад району.
12.Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого
обладнання та устаткування, придбання і утримання мобільних телефонів та
комп’ютерів.
13.Різне.
-Про районну програму роботи з обдарованою молоддю на 2016 – 2020 роки

СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив депутатів з
питаннями проекту порядку денного чергової сьомої сесії районної ради. Також
ознайомив присутніх з листами, які надійшли до районної ради, а саме:
Березниківської сільської ради від 18.02.2016 р. № 65/02-05, ТОВ «Клініка
Медстар» від 04.03.2016 р. № 103/22, відділу охорони здоров’я РДА від 22.03.2016
р. № 61/01-10, Свалявської районної ради від 16.03.2016 р. № 36/01.1-11,
Свалявського районного ЦПМСД від 21.03.2016 р. № 121, управління соціального
захисту населення від 17.03.2016 р. № 710/01-10, сектору молоді та спорту від
22.03.2016 р. № 12/01-14, відділу освіти від 15.03.1916, № 221/09-12, від
17.03.2016 р. № 230/09-12 та від 22.03.2016 р. № 245/09-12, відділу культури і
туризму від 11.03.2016 р. № 38/01-17, Свалявського районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді від 17.03.2016 р. № 041, Свалявської РДА від
17.03.2016 р. № КО-292/01-31, депутата районної ради від Лізанця П.І. від
18.03.2016 р.
Прожегач Р.В., яка ознайомила депутатів з 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 рішенням від
15.01.2016 р., № 57, від 29.01.2016 р. № 58, від 25.02.2016 р. № 63».
ВИСТУПИЛИ: Петьовка П.В., Русин І.В., Гайпел В.Т., Цуканов О.В.,
Ливч М.М., Ступник Т.І.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.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 рішенням від 15.01.2016 р., № 57, від 29.01.2016 р. № 58, від
25.02.2016 р. № 63» без змін та доповнень винести на розгляд чергової сесії. ЗА 6 депутатів.
2.Листи, які не враховані в проекті рішення (Березниківської сільської ради
від 18.02.2016 р. № 65/02-05, ТОВ «Клініка Медстар» від 04.03.2016 р. № 103/22,
Свалявської РДА від 17.03.2016 р. № КО-292/01-31, депутата районної ради від
Лізанця П.І. від 18.03.2016 р.) взяти до відома та надати відповіді про
неможливість виділення коштів в зв’язку з обмеженістю коштів районного
бюджету. ЗА - 6 депутатів.
СЛУХАЛИ: Ступник Т.І., керуючу справами ради, яка ознайомила
депутатів з ухвалою Свалявського районного суду Закарпатської області від 17
березня 2016 року, згідно якої зупинено дію рішення третьої сесії сьомого
скликання Свалявської районної ради № 48 від 24.12.2015 р. «Про тимчасову
комісію районної ради по вивченню фінансово-економічного стану Свалявського
РКПВВ», в зв’язку з чим питання про звіт тимчасової комісії знімається з
порядку денного.
ВИСТУПИЛИ: Гайпел В.Т., Петьовка П.В., Русин І.В., Цуканов О.В.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Питання «Про звіт тимчасової комісії районної ради з вивчення фінансовоекономічного стану Свалявського районного комунального підприємства
водопостачання та водовідведення» зняти з порядку денного. ЗА – 6 депутатів.

СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив депутатів з
проектом рішення «Про звіт Свалявського районного комунального підприємства
водопостачання та водовідведення про результати фінансово-господарської
діяльності за 2015 рік».
Сай І.І., директор Свалявського районного комунального підприємства
водопостачання та водовідведення,
ознайомив присутніх із результатами
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік.
ВИСТУПИЛИ: Калабішка С.О., Сай І.І., Петьовка П.В., Ступник Т.І.,
Цуканов О.В., Кіт М.П.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Звіт Свалявського районного комунального підприємства водопостачання
та водовідведення взяти до відома та винести на розгляд та затвердження чергової
сьомої сесії. ЗА - 6 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив депутатів з
проектом рішення «Про звіт комунального унітарного підприємства «Свалявське
РБТІ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік».
ВИСТУПИЛИ: Ступник Т.І., Гайпел В.Т., Русин І.В.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Звіт комунального унітарного підприємства «Свалявське РБТІ» про
результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік» взяти до відома та
винести на розгляд та затвердження чергової сьомої сесії.. ЗА - 6 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив депутатів з
проектом рішення «Про затвердження Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад
району».
ВИСТУПИЛИ: Ступник Т.І., Петьовка П.В., Русин І.В., Гайпел В.Т.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проект рішення «Про затвердження Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад
району» винести на розгляд та затвердження чергової сьомої сесії. ЗА – 6
депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив депутатів з
проектом рішення «Про оренду майна спільної власності територіальних громад
району».
ВИСТУПИЛИ: Цуканов О.В., Русин І.В., Гайпел В.Т.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проект рішення «Про оренду майна спільної власності територіальних
громад району» винести на розгляд та затвердження чергової сьомої сесії. ЗА – 6
депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив депутатів з
проектами рішень «Про програму розвитку земельних відносин у Свалявському
районі», «Про районну програму забезпечення жителів, які страждають на
рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними

харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020
роки», «Про районну програму «Цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020
роки», «Про районну програму «Репродуктивне здоров’я населення на період до
2020 року».
ВИСТУПИЛИ: Ступник Т.І.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проекти рішень «Про програму розвитку земельних відносин у
Свалявському районі», «Про районну програму забезпечення жителів, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та
відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на
2016-2020 роки», «Про районну програму «Цукровий та нецукровий діабет на
2016-2020 роки», «Про районну програму «Репродуктивне здоров’я населення на
період до 2020 року» винести на розгляд та затвердження чергової сьомої сесії.
ЗА – 6 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив депутатів з
проектом рішення «Про надання дозволу на списання майна спільної власності
територіальних громад району».
ВИСТУПИЛИ: Ступник Т.І., Гайпел В.Т.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проект рішення «Про надання дозволу на списання майна спільної
власності територіальних громад району» винести на розгляд та затвердження
чергової сьомої сесії. ЗА – 6 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив депутатів з
проектом рішення «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів,
іншого обладнання та устаткування, придбання і утримання мобільних телефонів
та комп’ютерів».
ВИСТУПИЛИ: Ступник Т.І., Гайпел В.Т., Петьовка П.В., Цуканов О.В.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проект рішення «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів,
меблів, іншого обладнання та устаткування, придбання і утримання мобільних
телефонів та комп’ютерів» винести на розгляд та затвердження чергової сьомої
сесії. ЗА – 6 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який запропонував доповнити
порядок денний питанням «Про районну програму роботи з обдарованою
молоддю на 2016 – 2020 роки».
ВИСТУПИЛИ: Ступник Т.І.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Доповнити порядок денний питанням «Про районну програму роботи з
обдарованою молоддю на 2016-2020 роки» та винести на розгляд та затвердження
чергової сьомої сесії. ЗА – 6 депутатів.
СЛУХАЛИ: Ступник Т.І., керуючу справами, про поступлення двох
звернень від журналіста Фізер С.І. та кореспондента Закапатської інформаційної
газети «Неділя» Бунда Н.М. про акредитацію при Свалявській районній раді.
ВИСТУПИЛИ: Цуканов О.В., Гайпел В.Т., Русин І.В., Ливч М.М.

ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Про акредитацію журналістів ЗА - 3, УТРИМАЛИСЬ – 3 (Цуканов О.В.,
Гайпел В.Т., Кіт М.П.). Пропозиція не проходить.
В питанні «Різне»:
Виступив Цуканов О.В. та Гайпел В.Т., які підняли питання про доступ
місцевих жителів до споживання мінеральних вод.
Також виступили Ливч М.М., Ступник Т.І., Петьовка П.В., Русин І.В.

Голова комісії

С.О.Калабішка

Секретар комісії

В.Т.Гайпел

