П Р О Т О К О Л № 17
засідання постійної комісій з питань фінансів та бюджету
19.07.2016 р.

м.Свалява

В засіданні взяли участь: Калабішка С.О., Русин І.В., Кіт М.П., Кошеля І.І.,
Цуканов О.В., Гайпел В.Т.
Відсутні: Петьовка П.В.
Запрошені: Ливч М.М. – голова ради, Стегура К.О. – заступник голови ради,
Кондря Є.М. – заступник начальник фінуправління РДА, Габрон А.А. – начальник
відділу охорони здоров’я Свалявської РДА, Шелеп Н.А. – начальник відділу
культури та туризму РДА, Мішко М.В. – начальник управління соціального
захисту населення РДА, Грабар Е.В. – начальник відділу освіти РДА,
Гончарук В.В. – радник голови ради, Суран О.О. – головний лікар Свалявської
ЦРЛ, 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.
СЛУХАЛИ: Кондрю Є.М. - заступника начальника фінуправління РДА, 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 № 77, від 15.04.2016 № 90, від
13.05.2016 № 91. від 24.06.2016 № 102.
ВИСТУПИЛИ: Русин І.В., Грабар Е.В., Кошеля І.І., Габрон А.А.,
Ливч М.М., Мішко М.В.
Кошеля І.І. запропонував Грабар Е.В. надати на слідуюче засідання комісії
результати підсумків ЗНО в розрізі шкіл району.
Цуканов О.В. запропонував із коштів 350,0 тис.грн., які виділяються на
Плосківську ЗОШ І-ІІІ ст. 300,0 тис.грн. залишити на завершення капремонту
заміни вікон, а 50,0 тис.грн. направити на поточний ремонт внутрішніх вбиралень.
Пропозиція Цуканова О.В. одноголосно приймається. ЗА – 6 депутатів.
Кіт М.П. запропонував зменшити 20,0 тис.грн. із управління соціального
захисту залишивши 190,0 тис.грн. і направивши їх РКП водопостачання та
водовідведення на Програму «Питна вода Свалявщини» для придбання шлагнутруби для відновлення водопостачання мешканцям по вул.Робітничій. Пропозиція
Кіта М.П. одноголосно приймається. ЗА – 6 депутатів.
Також виступили Шелеп Н.А., Цуканов О.В., Русин І.В., Ступник Т.І.,
Стегура К.О.
Бігар В.М., головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення
діяльності ради, ознайомила депутатів із листами, які надійшли на адресу
Свалявської районної ради, а саме: відділу охорони здоров’я РДА від 13.07.2016 р.
№ 173/01-10, 15.07.2016 р. № 176/01-10, Свалявської ЦРЛ від 06.06.2016 р. № 280,

13.07.2016 р. № 337, відділу культури і туризму РДА від 07.06.2016 р. №74/01-17,
12.07.2016 р. № 8901-17, відділу освіти РДА від 04.04.2016 р. №280/09-12,
28.04.2016 р. №358/09-12, 12.05.2016 р. № 402/09-12, 11.07.2016 р. № 565/09-12,
12.07.206 р. № 567/09-12, 13.07.2016 р. № 570/09-12, 15.07.2016 р. № 579/09-12,
управління соціального захисту населення від 07.06.2016 р. № 1453/01-10, №
1454/01-10, 14.07.2016 р. № 1796/01-10, 15.07.2016 р. № 1801/01-10, № 1803/01-10
, обласної ради від 22.06.2016 р. № 693/01-15, Свалявської ОДПІ від 14.06.2016 р.
№ 1676/747/1700, керівника фольклорного ансамблю «Ластувочка» від 04.07.2016
р., Свалявського райвідділу У ДСНС України в Закарпатській області від
08.04.2016 р. № 322, 9 державної пожежно-рятувальної частини від 18.07.2016 р.
№ 690, Сусківської сільської ради від 11.05.2016 р. №103/02-05, 24.05.2016 р. №
113/02-05, Голубинської ЗОШ І-ІІ ст від 17.05.2016 р. № 46, Березниківської
сільської ради від 13.06.2016 р. № 21, депутатського звернення Сая І.І. від
06.06.2016 р., Свалявського районного територіального центру від 15.07.2016 р. №
225, фінансового управління РДА від 05.04.2016 р. № 01-14/155, спільний лист
ОДА від 13.04.2016 р. № 06-17/1163 та ОР від 13.04.2016 р. № 01-27/253.
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 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 підтримати із змінами в цілому та винести на
розгляд позачергової 12 сесії. ЗА – 6 депутатів.
2.Листи, які не враховані в проекті рішення, розглянути першочергово
за результатами перевиконання районного бюджету за 9-ть місяців п.р.
СЛУХАЛИ: Грабар Е.В., начальника відділу освіти РДА, яка наголосила
депутатам на необхідності повторного розгляду питання про реорганізацію

Маломартинківської загальноосвітньої школи І ступеня в зв’язку з необхідними
вимогами державного реєстратора для реєстрації Маломартинківського
навчально-виховного комплексу.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Доповнити
порядок
денний
питанням
«Про
реорганізацію
Маломартинківської загальноосвітньої школи І ступеня Свалявської районної
ради Закарпатської області та Маломартинківського дошкільного навчального
закладу Тибавської сільської ради у Маломартинківський навчально-виховний
комплекс Свалявської районної ради Закарпатської області шляхом злиття». ЗА –
6 депутатів.

Голова комісії

С.О.Калабішка

Секретар комісії

В.Т.Гайпел

