П Р О Т О К О Л № 15
засідання постійної комісій з питань фінансів та бюджету
13.05.2016 р.

м.Свалява

В засіданні взяли участь: Калабішка С.О., Петьовка П.В., Русин І.В., Кіт М.П.,
Кошеля І.І.
Відсутні: Цуканов О.В., Гайпел В.Т.
Запрошені: Ливч М.М. – голова ради, Дідович О.А. – голова райдержадміністрації,
Грабар Е.В. – начальник відділу освіти РДА, 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.
СЛУХАЛИ: Ливч М.М., голову ради, яка ознайомила присутніх 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 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».
Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив депутатів з листами, які
надійшли до районної ради, а саме: Свалявської РДА від 12.05.2016 р. № 01-04/254, від
11.05.2016 р. № 01-04/250, відділу охорони здоров’я РДА від 12.05.2016 р. № 105/01-10,
відділу освіти РДА від 28.04.2016 р. № 356/09-12, від 28.04.2016 р. № 357/09-12,
10.05.2016 р. № 387/09-12, 12.05.2016 р. № 402/09-12, від 12.05.2016 р. № 395/09-12,
Сусківської сільської ради від 11.05.2016 р. № 103/02-05, управління соціального
захисту населення РДА від 06.05.2016 р. № 1195/01-10, відділу культури і туризму РДА
від 11.05.2016 р. № 68/01-17.
ВИСТУПИЛИ: Петьовка П.В., Русин І.В., Кіт М.П., Кошеля І.І., Калабішка С.О.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Підтримати пропозицію постійної комісії (голова Лізанець П.І.) по відділу
освіти виділити по КФК 070201 «ЗОШ» КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання
та інвентар) кошти в сумі 100 000 грн. для придбання вікон та дверей для Сусківської
ЗОШ І-ІІ ст. ЗА – 5 депутатів.
2.Листи Свалявської РДА від 12.05.2016 р. № 01-04/254, від 11.05.2016 р. № 0104/250, відділу охорони здоров’я РДА від 12.05.2016 р. № 105/01-10, відділу освіти
РДА від 28.04.2016 р. № 356/09-12, від 28.04.2016 р. № 357/09-12, від 10.05.2016 р. №
387/09-12, від 12.05.2016 р. № 395/09-12, управління соціального захисту населення
РДА від 06.05.2016 р. № 1195/01-10, відділу культури і туризму РДА від 11.05.2016 р.
№ 68/01-17 враховані в проекті рішення.
3.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 15.05.2016 р. № 90» із змінами та доповненням винести на
розгляд та затвердження позачергової 9 сесії районної ради. ЗА - 5 депутатів.
Голова комісії

С.О.Калабішка

Заступник голови комісії

П.В.Петьовка

