П Р О Т О К О Л № 14
засідання постійної комісії з питань фінансів та бюджету
27.04.2016 р.

м.Свалява

В засіданні взяли участь: голова комісії – Калабішка С.О.
Члени комісії: – Кіт М.П., Русин І.В., Петьовка П.В.
Відсутні: Кошеля І.І., Гайпел В.Т., Цуканов О.В.
Запрошені: Ливч М.М. – голова ради, Дідович О.А. – голова Свалявської
райдержадміністрації, Стегура К.О. – заступник голови ради, Ступник Т.І. –
керуюча справами ради, Кондря Є.М. – заступник начальника фінуправління
РДА, Сай І.І. - директор РКП водопостачання та водовідведення, ІвашковичТацей Н.Г. – головний бухгалтер РКП ВВ, Бігар В.М. – головний спеціаліст
відділу організаційного забезпечення діяльності ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та
водовідведення.
2.Про перерозподіл обсягу субвенції з Державного бюджету на 2016
рік.
СЛУХАЛИ: Дідовича О.А., голову райдержадміністрації, який
ознайомив присутніх із фінансовими результатами підприємства за І квартал
2016 р. та наголосив на необхідності прийняття рішень щодо подальшого
розвитку підприємства.
Івашкович-Тацей Н.Г., яка представила розрахунок економічно
обґрунтованих планових витрат і тарифів на виробництво і постачання
житлово-комунальних послуг: централізованого водопостачання та
водовідведення, розроблений спеціалістами державного підприємства
„Розрахунковий центр послуг” Міністерства регіонального розвитку
будівництва та житлово-комунального господарства України в розмірі 24,82
грн. (водопостачання 11,27 грн. та водовідведення 13,55 грн.).
ВИСТУПИЛИ: Русин І.В., Петьовка П.В., Ливч М.М., Стегура К.О.,
Сай І.І.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Відхилити пропозицію РКП водопостачання та водовідведення, які
були розроблені спеціалістами державного підприємства „Розрахунковий
центр послуг” Міністерства регіонального розвитку будівництва та житловокомунального господарства України в розмірі 24,82 грн. (водопостачання
11,27 грн. та водовідведення 13,55 грн.).
2.Підтримати проект рішення ″Про встановлення тарифів на послуги з
водопостачання та водовідведення″, встановивши тариф в розмірі 16,49 грн.
(на послуги водопостачання в розмірі 6,85 грн., на водовідведення – 9,64
грн.). ЗА – 4 депутати.

3.Проект рішення та аналіз регуляторного впливу відповідає вимогам
Закону України ″Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та
водовідведення″ (додається).
4.Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та
проект рішення опублікувати в районній газеті ″Вісті Свалявщини″.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив присутніх
з проектом розпорядження голови Свалявської райдержадміністрації «Про
перерозподіл обсягу субвенції з Державного бюджету на 2016 рік» (лист від
26.04.2016 р. № 01-04/215) та листом управління соціального захисту
населення від 26.04.2016 р. № 1123/01-10 про внесення змін до кошторисних
асигнувань (додаються).
ВИСТУПИЛИ: Кондря Є.М., Русин І.В., Петьовка П.В.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Погодити з послідуючим затвердженням на черговій сесії проект
розпорядження голови Свалявської райдержадміністрації «Про перерозподіл
обсягу субвенції з Державного бюджету на 2016 рік» (перерозподіл обсягу
субвенції з Державного бюджету для надання пільг та субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, водопостачання та водовідведення в
сумі 19200 грн.). ЗА – 4 депутати.

Голова комісії

С.О.Калабішка

Заступник голови комісії

П.В.Петьовка

