П Р О Т О К О Л № 29
засідання постійної комісій з питань фінансів та бюджету
07.11.2016 р.

м.Свалява

В засіданні взяли участь: голова комісії – Калабішка С.О.
Члени комісії: Петьовка П.В., Русин І.В., Кіт М.П., Кошеля І.І., Гайпел В.Т.,
Цуканов О.В.
Запрошені: Ливч М.М. – голова ради, Стегура К.О. – заступник голови ради,
Ступник Т.І. – керуюча справами, Прожегач Р.В. - начальник фінуправління
РДА, Грабар Е.В. – начальник відділу освіти РДА, Шелеп Н.А. – начальник
відділу культури і туризму РДА, Мішко М.В. – начальник управління
соціального захисту населення РДА, Габрон А.А. – начальник відділу
охорони здоров’я РДА, Мадяр М.В. – Ганьковицький сільський голова, Вальо
Р.В. – начальник відділу управління майном району, Дичка А.В. – головний
спеціаліст відділу документообігу, кадрового та правового забезпечення
ради, Гончарук В.В. – радник голови ради, Сай І.І. – директор РКП ВВ, Русин
В.П. – начальник управління держгеокадастру у Свалявському району, Бігар
В.М. – головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності
ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про програму забезпечення діяльності служби з питань реєстрації
речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань на 2016-2017 роки.
2. Про Програму утримання господарської служби відділу управління
майном району районної ради та майна спільної власності територіальних
громад району на 2017 - 2018 роки.
3. Про затвердження районної Програми приватизації об’єктів
нерухомого майна спільної власності територіальних громад району на 20162017 роки.
4. Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності (кадастровий
номер 2124081600:03:001:0051).
5. Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, що знаходиться в оренді
(кадастровий номер 2124082300:03:001:0002).
6. Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, що знаходиться в оренді
(кадастровий номер 2124086900:01:001:0021).
7. Про оренду майна спільної власності територіальних громад району.
8. Про надання дозволу на списання майна спільної власності
територіальних громад району.

9. Про внесення змін до рішення районної ради № 25 від 14.12.2015р.
«Про оренду майна спільної власності територіальних громад району».
10. Про передачу службового автомобіля.
11. Про погодження призначення директора Пасіцької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Свалявської районної ради.
12. Про внесення змін до Програми «Турбота» щодо посилення
соціального захисту малозабезпечених категорій громадян на 2016-2018 роки
(від 24.12.2015 р. № 39).
13. Про втрату чинності рішення районної ради № 86 від 30.06.2011р.
«Про затвердження Порядку надання дозволів на спеціальне використання
природних рослинних ресурсів місцевого значення».
14. Про хід виконання прогнозу соціально-економічного розвитку
району за січень-червень 2016 року.
15. Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2016 року.
16. Про стан підготовки закладів освіти, культури, охорони здоров’я до
роботи в осінньо-зимовий період.
17. Про затвердження списку присяжних Свалявського районного суду
Закарпатської області.
18. Про здійснення Свалявським РЕМ контролю за споживанням
електричної енергії населенням району, станом розрахунків споживачів за
електроенергію та про проведену в 2015 році роботу по обслуговуванню
населення району.
19. Про внесення змін до Статуту Свалявського районного
комунального підприємства водопостачання та водовідведення.
20. Про внесення змін до Статуту комунального унітарного
підприємства «Свалявське районне бюро технічної інвентаризації».
21. Про
стан
використання
бюджетних
коштів
головними
розпорядниками коштів за І півріччя поточного року.
22. 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, від 21.07.2016 р. № 103, від 23.09.2016 р. № 108.
23. Про програму з проведення лікувально-профілактичних робіт у сфері
ветеринарної медицини на 2016-2017 роки.
24. Про внесення змін до районної програми зайнятості населення на
період до 2017 року.
25. Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року.
26. Про надання дозволу на списання обладнання.
27. Різне.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив депутатів з
порядком денним чергової 14 сесії районної ради. Він запропонував
розглянути першим питання «Про стан використання бюджетних коштів
головними розпорядниками коштів за І півріччя поточного року».

ВИСТУПИЛИ: Грабар Е.В., Цуканов О.В., Стегура К.О., Петьовка П.В.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
«Проект рішення стан використання бюджетних коштів головними
розпорядниками коштів за І півріччя поточного року» винести на розгляд
чергової 14 сесії. ЗА – 7 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який виніс на розгляд
комісії 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, від 21.07.2016 р. № 103, від
23.09.2016 р. № 108. Він ознайомив з листами, які надійшли до районної
ради, станом на 07.11.2016 р., а саме: відділу освіти від 12.05.2016 р. №
402/09-12, від 25.10.2016 р. № 828/09-12, від 25.10.2016 р. № 827/09-12,
управління соціального захисту населення від 24.10.2016 р. № 2680/01-10 та
24.10.2016 р. № 2681-01/10, від 03.11.2016 р. № 2754/01-10, відділу культури і
туризму від 12.10.2016 р. № 122/01-17, від 20.10.2016 р. №128/01-17, сектору
молоді та спорту від 29.08.2016 р. № 33/01-14, від 10.10.2016 р. № 51/01-14,
відділу охорони здоров’я від 15.07.2016 р. №176/01-10, від 06.09.2016 р. №
208/01-10, від 14.09.2016 р. № 212/01-10, від 21.10.2016 р. № 236/01-10, від
26.10.2016 р. № 241/01-10, від 27.10.2016 р. № 244/01-10, від 04.11.2016 р. №
258/01-10, Свалявського відділу ДСНС від 18.07.2016 р. № 690, від
08.09.2016 р. № 862, Свалявської районної ради від 21.10.2016 р. № 01.111/106, відділу управління майном району від 18.08.2016 р. № 15, редакції
газети «Вісті Свалявщини» від 18.07.2016 р. № 20, заяви медпрацівників від
14.09.2016 р., Свалявської ЦРЛ від 15.09.2016 р. № 422, Свалявського
райцентру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 11.10.2016 р. №
181, від 12.10.2016 р. № 182, Свалявського районного територіального центру
соціального обслуговування від 15.07.2016 р. № 225, від 07.09.2016 р. № 246,
Мукачівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області від 20.09.2016 р. №
224/747/1700, Закарпатської обласної ради від 29.08.2016 р. № 1274/01-11,
Свалявського РКП ВВ від 16.08.2016 р. № 149, від 08.09.2016 р. № 159, від
26.10.2016 р. № 188, від 03.11.2016 р. № 193, Березниківської сільської ради
від 13.06.2016 р. № 21, Плосківської сільської ради від 05.09.2016 р. №
485/02-24, Свалявської районної державної лікарні ветеринарної медицини
від 26.10.2016 р. № 74, Ганьковицької сільської ради від 04.11.2016 р. №
180/02-06.
ВИСТУПИЛИ: Прожегач Р.В., начальник фінуправління РДА, яка
ознайомила з основними позиціями проекту рішення.
Кіт М.П. та Кошеля І.І. запропонували виділити кошти для придбання
автобуса на слідуючій сесії, а зараз закрити інші позачергові питання освіти.
Кошеля І.І. запропонував для нагального вирішення питання на насосній
станції ІІ-го підйому по вул.Донського, зняти 50,0 тис.грн. з відділу культури
(ДМШ).

Також виступили Русин І.В., Кіт М.П., Вальо Р.В., Сай І.І.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Внести зміни до проекту 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, від
21.07.2016 р. № 103, від 23.09.2016 р. № 108:
1. Розподілити суму 440,0 тис.грн., а саме:
- 148,250 тис.грн. – для завершення капремонту Росошанської ЗОШ І-ІІ
ст.
- 261,0 тис.грн. – для завершення капремонту спортзалу Свалявської
ЗОШ № 2 І-ІІІ ст.
- 30,75 тис.грн. – для організації харчування учнів 1-4 класів.
ЗА – 7 депутатів.
2.Скоротити резервний фонд районного бюджету на суму 25,0 тис.грн.:
- збільшити асигнування управлінню соціального захисту населення на
фінансування Програми матеріально-технічного та інформаційного
забезпечення робіт із соцобслуговування населення р-ну на 16-20 рр. в сумі
5,0 тис.грн.
- 20,0 тис.грн. Ганьковицькій сільській раді на ремонт сільської дороги.
ЗА – 7 депутатів.
3.Зменшити асигнування в сумі 50,0 тис.грн. з відділу культури і
туризму розподіливши:
- 40,0 тис.грн. Свалявському РКП ВВ на Програму «Питна вода для
придбання насосного агрегату на вул.Донського;
- 10,0 тис.грн. – на Програму розвитку фізичної культури і спорту на 1216 рр.
ЗА – 7 депутатів.
4.Зменшити асигнування із співфінансування обласного бюджету завершення будівництва Неліпинської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 130,0 тис.грн.
спрямувавши Територіальному центру для ремонту даху. ЗА – 7 депутатів.
5.Включити до проекту рішення зміни по КФК 080101 «Лікарні» та КФК
081002 «Інші заходи по охороні здоров’я», а саме:
зменшити асигнування по КФК 081002
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних» на суму 4690,0 грн.;
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» (програма «Цуковий та
нецукровий діабет на 2016-2020 р.») на суму 79250,0 грн.
зменшити асигнування по КФК 080101
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» на суму 26497,0 грн.
збільшити асигнування по КФК 080101
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму
40437,0 грн.;

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на суму
70000,0 грн.
6.Розподілити кошти в сумі 200,0 тис.грн., виділені РКП ВВ:
100,0 тис.грн. - для виконання проектно-вишукувальних робіт по
завершенню будівництва водозабору на р.Вича;
100,0 тис.грн. – відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на
житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися
рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого
самоврядування, та розміром економічного обгрунтованих витрат на їх
виробництво (надання).
7.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, від 21.07.2016 р. № 103, від
23.09.2016 р. № 108 із змінами та доповненнями винести на розгляд чергової
14 сесії районної ради. ЗА – 7 депутатів.
В засіданні взяв участь Дідович О.А., голова Свалявської
райдержадміністрації, який висловився проти внесених постійною комісією
змін до запропонованого проекту бюджету, представленого РДА. Він
наголосив, що в разі незгоди із запропонованим РДА проектом рішення,
його буде відкликано.
Виступили: Кіт М.П., Ливч М.М., Кошеля І.І., Русин І.В., Петьовка П.В.,
Грабар Е.В., Мішко М.В., Прожегач Р.В.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проект рішення в цілому із змінами проголосовано і повертатися до
нього не має потреби.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., запропонував додатково включити до
порядку денного питання:
• Про програму з проведення лікувально-профілактичних робіт у сфері
ветеринарної медицини на 2016-2017 роки.
• Про внесення змін до районної програми зайнятості населення на період
до 2017 року.
• Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року.
• Про надання дозволу на списання обладнання.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Доповнити порядок денний питаннями, а саме:
• Про програму з проведення лікувально-профілактичних робіт у сфері
ветеринарної медицини на 2016-2017 роки.
• Про внесення змін до районної програми зайнятості населення на період
до 2017 року.
• Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року.
• Про надання дозволу на списання обладнання.

СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., який ознайомив присутніх з іншими
питаннями порядку денного.
ВИСТУПИЛИ: Цуканов О.В., Вальо Р.В., Кошеля І.І., Гайпел В.Т.,
Петьовка П.В., Русин І.В., Кіт М.П.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Проект рішення «Про затвердження районної Програми приватизації
об’єктів нерухомого майна» зняти з порядку денного. ЗА – 6 депутатів,
ПРОТИ – 1 депутат.
2.Проект рішення «Про надання дозволу на списання майна спільної
власності територіальних громад району» винести на розгляд чергової 14
сесії. ЗА – 4 депутати, УТРИМАЛИСЬ -3 депутати.
3.Інші проекти рішення:
- Про програму забезпечення діяльності служби з питань реєстрації речових
прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань на 2016-2017 роки.
- Про Програму утримання господарської служби відділу управління
майном району районної ради та майна спільної власності територіальних
громад району на 2017 - 2018 роки.
- Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності (кадастровий
номер 2124081600:03:001:0051).
- Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, що знаходиться
в оренді
(кадастровий номер 2124082300:03:001:0002).
- Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, що знаходиться
в оренді
(кадастровий номер 2124086900:01:001:0021).
- Про оренду майна спільної власності територіальних громад району.
- Про внесення змін до рішення районної ради № 25 від 14.12.2015р. «Про
оренду майна спільної власності територіальних громад району».
- Про передачу службового автомобіля.
- Про погодження призначення директора Пасіцької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Свалявської районної ради.
- Про внесення змін до Програми «Турбота» щодо посилення соціального
захисту малозабезпечених категорій громадян на 2016-2018 роки (від
24.12.2015 р. № 39).
- Про втрату чинності рішення районної ради № 86 від 30.06.2011р. «Про
затвердження Порядку надання дозволів на спеціальне використання
природних рослинних ресурсів місцевого значення».
- Про хід виконання прогнозу соціально-економічного розвитку району за
січень-червень 2016 року.
- Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2016 року.
- Про стан підготовки закладів освіти, культури, охорони здоров’я до
роботи в осінньо-зимовий період.

- Про затвердження списку присяжних Свалявського районного суду
Закарпатської області.
- Про здійснення Свалявським РЕМ контролю за споживанням електричної
енергії населенням району, станом розрахунків споживачів за
електроенергію та про проведену в 2015 році роботу по обслуговуванню
населення району.
- Про внесення змін до Статуту Свалявського районного комунального
підприємства водопостачання та водовідведення.
- Про внесення змін до Статуту комунального унітарного підприємства
«Свалявське районне бюро технічної інвентаризації».
- Про стан використання бюджетних коштів головними розпорядниками
коштів за І півріччя поточного року.
- Про програму з проведення лікувально-профілактичних робіт у сфері
ветеринарної медицини на 2016-2017 роки.
- Про внесення змін до районної програми зайнятості населення на період
до 2017 року.
- Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року.
- Про надання дозволу на списання обладнання.
без змін та доповнень винести на розгляд чергової 14 сесії районної ради.
ЗА – 7 депутатів.
Голова комісії

С.О.Калабішка

Секретар комісії

В.Т.Гайпел

