П Р О Т О К О Л № 16
засідання постійної комісій з питань фінансів та бюджету
07.07.2016 р.

м.Свалява

В засіданні взяли участь: Калабішка С.О., Русин І.В., Кіт М.П., Кошеля І.І.
Відсутні: Цуканов О.В., Гайпел В.Т., Петьовка П.В.
Запрошені: Ливч М.М. – голова ради, Стегура К.О. – заступник голови ради,
Прожегач Р.В. - начальник фінуправління РДА, Габрон А.А. – начальник відділу
охорони здоров’я Свалявської РДА, Бігар В.М. – головний спеціаліст відділу
організаційного забезпечення діяльності ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про лист Ужгородської міської ради від 17.06.2016 р. № 03-11/52.
2.Про розподіл субвенції з Державного бюджету.

СЛУХАЛИ: Стегуру К.О., заступника голови ради, яка ознайомила
присутніх з листом Ужгородської міської ради від 17.06.2016 р. № 03-11/52 щодо
вирішення питання укладання договору між Ужгородською міською радою та
Свалявською районною радою і райдержадміністрацією на відшкодування витрат
в бюджеті на лікування хворих з Свалявського району.
ВИСТУПИЛИ: Русин І.В., Кошеля І.І., Габрон А.А., Ливч М.М.,
Прожегач Р.В., які зазначили у недоцільності такого договору, адже пацієнти
Свалявської ЦРЛ направляються на лікування виключно в заклади третинного
рівня (обласна клінічна лікарня, обласний онодиспансер, тубдиспансер,
кардіоцентр). Міські лікувальні заклади м.Ужгорода є лікарнями вторинного
рівня, як і Свалявська ЦРЛ, тому мешканці району до них на лікування не
скеровуються. Звернення свалявчан носить приватний характер та регулюються
ст. 6 п. „д” та ст. 38 Закону України „Основи законодавства України про охорону
здоров’я” (кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає:
кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування
відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я).

ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Пропозицію Ужгородської міської ради щодо укладання договорів між
Ужгородською міською радою та Свалявською районною радою та
райдержадміністрацією про передачу коштів субвенції у сумі 1032,2 тис.грн. за
2015 рік та 5 місяців 2016 року з районного бюджету до місцевого бюджету
м.Ужгород не підтримали. ЗА – 4 депутати.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив присутніх з

проектом розпорядження голови Свалявської райдержадміністрації від 06.07.2016
р. № 01-04/357 «Про розподіл субвенції з Державного бюджету» (лист від
06.07.2016 р. № 01-04/357).
ВИСТУПИЛИ: Русин І.В., Прожегач Р.В., Кошеля І.І.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Погодити з послідуючим затвердженням на черговій сесії проект
розпорядження голови Свалявської райдержадміністрації «Про розподіл субвенції

з Державного бюджету» (на суму 308 300 грн. - освітня субвенція – 210 600 грн.
та медична субвенція – 97 700 грн.). ЗА – 4 депутати. ЗА – 4 депутати.

Голова комісії

С.О.Калабішка

Член комісії

І.В.Русин

