ПРОТОКОЛ №3
засідання постійної комісій з питань фінансів та бюджету
21.12.2015 р.

м.Свалява

В засіданні взяли участь: голова комісії – Калабішка С.О.
Члени комісії: Петьовка П.В., Кіт М.П., Кошеля І.І., Гайпел В.Т., Цуканов О.В.,
Русин І.В.
Запрошені: Ливч М.М. – голова ради, Стегура К.О. - заступник голови ради, Прожегач
Р.В. – начальник фінуправління РДА, Ступник Т.І. – керуюча справами ради, Савчук В.Д.
- начальник управління економіки РДА, Суран О.О. - головний лікар ЦРЛ, Габрон А.А. начальник відділу охорони здоров’я РДА, Шелеп Н.А. - начальник відділу культури і
туризму РДА, Мішко М.В. - начальник управління соціального захисту населення РДА,
Легеза Т.В. - директор територіального центру, Грабар Е.В. - начальник відділу освіти
РДА, Вальо Р.В. - начальник відділу управління майном району ради, Олексик Т.М. завідуюча сектором фінансово-господарського забезпечення ради, Грига Л.М. - головний
спеціаліст відділу управління майном району ради, Сай І.І. - директор РКП ВВ, Таліян
М.Й. - заступник директора РКП ВВ, Кондря Є.М. - заступник начальника фінуправління
РДА, Сінкіна Е.К. - начальник відділу планування доходів фінансового управління РДА,
Бігар В.М. – головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про прогноз економічного і соціального розвитку району на 2016 рік.
2.Про районний бюджет на 2016 рік.
3.Про внесення змін до рішення районної ради від 13.01.2015 р. № 372 «Про районний
бюджет на 2015 рік».
4.Про орієнтовний план роботи районної ради на 2016 рік.
5.Про оплату праці керівництва Свалявської районної ради на 2016 рік.
6. Про витрати на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2016 рік.
7.Про звіт Свалявського РКП водопостачання та водовідведення «Про результати
фінансово-господарської діяльності за 11-ть місяців 2015 р.».
8.Про програму підтримки районної газети «Вісті Свалявщини» на 2016-2018 роки.
9.Про районну програму «Власний дім» на 2016-2020 роки.
10.Про програму підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2016-2020 роки.
11.Про районну програму «Турбота» на 2016-2018 роки.
12.Про програму розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва і бджільництва в
районі на 2016-2020 роки.
13.Про програму розвитку культури і мистецтва в Свалявському районі на 2016-2018 роки.
14.Про районну програму розвитку та вдосконалення системи надання медичної допомоги
хворим нефрологічного профілю на 2016-2019 роки.
15.Різне.

СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив присутніх із
порядок денним чергової третьої сесії районної ради. На розгляд комісії виноситься
проект рішення «Про прогноз економічного і соціального розвитку району на
2016 рік».
ВИСТУПИЛИ: Грабар Е.В., Стегура К.О., Кошеля І.І. про включення в
проект Прогнозу реконструкцію Росошанської ЗОШ І-ІІ ст.
Калабішка С.О. зачитав звернення від депутата Мигович М.П. про включення
до проекту рішення «Про районний бюджет на 2016 рік» капітальний ремонт
Росошанської ЗОШ І-ІІ ст. та звернення від батьківської ради Росошанської ЗОШ ІІІ ст. про капітальний ремонт школи та будівництво нової школи.
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Також виступили Русин І.В., Цуканов О.В., Сай І.І.
Ливч М.М., голова ради, запропонувала зробити початкову школу, а 5-9
класи довозити в школу с.Дусино.
Стегура К.О. підтримала пропозицію будівництва нової Росошанської ЗОШ.
Кошеля І.І. запропонував звернутися до обласної ради про необхідність
будівництва нової школи в с.Росош. Він також запропонував профільній комісії,
першому заступнику голови райдержадміністрації та начальнику відділу освіти
виїхати на місце та провести роз’яснювальну роботу з батьками.
Кіт М.П. запропонував включити в проект Прогнозу виготовлення
кошторисної документації на будівництво спортивного залу на базі ЗОШ № 1 для
спортивної бази ДЮСШ та звернутися до Закарпатської обласної ради щодо
виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної документації на
будівництво спортивного залу.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Включити в проект Прогнозу реконструкцію Росошанської ЗОШ І-ІІ ст.
2.Включити в проект Прогнозу виготовлення кошторисної документації для
будівництва спортивного залу на базі ЗОШ № 1 та звернутися до Закарпатської
обласної ради щодо виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної
документації на будівництво спортивного залу.
3.Звернутися в Закарпатську обласну раду щодо будівництва Росошанської
ЗОШ.
4.Проект рішення «Про прогноз економічного і соціального розвитку
району на 2016 рік» із змінами та доповненнями винести на розгляд чергової
третьої сесії. ЗА - 7 депутатів.
СЛУХАЛИ: Прожегач Р.В., начальника фінуправління РДА, яка ознайомила
депутатів з проектом рішення «Про районний бюджет на 2016 рік», дохідною та
видатковою частиною районного бюджету, видатками на утримання ДНЗ та
фінансуванням районних програм.
ВИСТУПИЛИ: Легеза Т.В., Грига Л.М., Мішко М.В., Ступник Т.І., Суран
О.О., Грабар Е.В., Сай І.І., Савчук В.Д.
Калабішка С.О. зачитав звернення від партії «Єдиний Центр» про відкриття
відділення хоспісу на базі Керецьківської лікарні.
Кошеля І.І. рекомендував профільній комісії з питань освіти, культури,
молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення розглянути
організаційні питання, а саме доцільність створення відповідної мережі, створення
необхідного штату, а при розподілі вільного залишку передбачити кошти на
утримання закладу.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Проект рішення «Про районний бюджет на 2016 рік» винести на розгляд
чергової сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., який ознайомив присутніх з проектом
розпорядження голови РДА «Про розподіл субвенції з Державного бюджету» (лист
від 18.12.2015 р. № 01-04/640) та листами управління соціального захисту
населення від 15.12.2015 р. № 3787/01-10 та районної ради від 17.12.2015 р. №
105/01.1-11.
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ВИСТУПИЛИ: Кошеля І.І., Прожегач Р.В., Ступник Т.І.
(на засіданні присутні 5 депутатів - відсутні Гайпел В.Т. і Цуканов О.В.)
Габрон А.А. запропонувала виділити додатково кошти на Програму
нефрологічного профілю 80,0 тис.грн.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Погодити проект розпорядження «Про розподіл субвенції з Державного
бюджету» (субвенція на суму 23 000 грн. на погашення різниці в тарифах).
2.Збільшити обсяг видатків районного бюджету управлінню соціального
захисту населення на суму 5 000 грн. на придбання папок, бланків та паперу.
3.Районній раді за рахунок економії коштів в 2015 році затвердити зміни
розподілу бюджетних призначень (у межах загального обсягу) зменшивши
видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» по КЕКВ 2272
«Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 420 грн., по КЕКВ 2273
«Оплата електроенергії» - 6 199 грн., по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 10 299 грн. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 4600
грн. та збільшивши видатки по КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім
комунальних)» на суму 4 212 грн. для заправки картриджів до ксероксів та
принтерів, по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 17 818 грн., по КЕКВ 2120
«Нарахування на заробітну плату» на 2 777 грн., по КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» на суму 271 грн. По КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2282 «Окремі
заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку» по
Програмі підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2010-2015 рр.
зменшити видатки в сумі 3 560 грн.
4.Збільшити обсяг видатків районного бюджету на районну програму
розвитку та вдосконалення системи надання медичної допомоги хворим
нефрологічного профілю на суму 80 000 грн.
5.Проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від
13.01.2015 р. № 372 «Про районний бюджет на 2015 рік» із змінами та
доповненнями винести на розгляд третьої сесії. ЗА - 5 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., який ознайомив присутніх з проектом рішення
«Про орієнтовний план роботи районної ради на 2016 рік».
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проект рішення «Про орієнтовний план роботи районної ради на 2016
рік» винести на розгляд чергової сесії районної ради. ЗА - 5 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., який ознайомив присутніх з проектом рішення
«Про оплату праці керівництва Свалявської районної ради на 2016 рік».
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проект рішення «Про оплату праці керівництва Свалявської районної
ради на 2016 рік» винести на розгляд чергової сесії районної ради. ЗА - 5
депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., який ознайомив присутніх з проектом рішення
«Про витрати на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2016
рік».
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
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Проект рішення «Про витрати на утримання районної ради та її
виконавчого апарату на 2016 рік» винести на розгляд чергової сесії районної
ради. ЗА - 5 депутатів.
(Присутні всі 7 членів комісіїї)
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., який ознайомив присутніх з проектом рішення
«Про звіт Свалявського РКП водопостачання та водовідведення «Про
результати фінансово-господарської діяльності за 11-ть місяців 2015 р.».
ВИСТУПИЛИ:
Таліян М.Й., заступник директора РКП ВВ, який проінформував присутніх із
станом фінансово-господарської діяльності підприємства за 10 місяців п.р.
(Засідання залишили Гайпел В.Т. і Цуканов О.В.)
Таліян М.Й. зазначив про вимушене підняття тарифів на водопостачання та
водовідведення аби втримати підприємство та запропонував включити процедуру
підняття тарифів в 2016 році. Він також наголосив на необхідність виділення
необхідних 384,0 тис.грн. для погашення заборгованості із заробітної плати на
підприємстві.
Також виступили Кошеля І.І., Сай І.І., Петьовка П.В., Калабішка С.О.
Кіт М.П. ознайомив присутніх депутатів з тарифами по районах області
станом на квітень 2015 р. та запропонував дотувати районне комунальне
підприємство з районного бюджету.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Звіт Свалявського РКП водопостачання та водовідведення про результати
фінансово-господарської діяльності за 11-ть місяців 2015 р. взяти до відома. ЗА - 3
депутати, УТРИМАЛИСЬ - 2 депутати. Не підтримано.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив з пакетом
проектів районних програм, а саме:
1. Про програму підтримки районної газети «Вісті Свалявщини» на 2016-2018
роки.
2. Про районну програму «Власний дім» на 2016-2020 роки.
3. Про програму підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2016-2020
роки.
4. Про районну програму «Турбота» на 2016-2018 роки.
5. Про програму розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва
і
бджільництва в районі на 2016-2020 роки.
6. Про програму розвитку культури і мистецтва в Свалявському районі на 20162018 роки.
7. Про районну програму розвитку та вдосконалення системи надання медичної
допомоги хворим нефрологічного профілю на 2016-2019 роки.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проекти районних програм винести на затвердження чергової третьої сесії:
• Про програму підтримки районної газети «Вісті Свалявщини» на 20162018 роки.
• Про районну програму «Власний дім» на 2016-2020 роки.
• Про програму підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 20162020 роки.
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• Про районну програму «Турбота» на 2016-2018 роки.
• Про програму розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва
і
бджільництва в районі на 2016-2020 роки.
• Про програму розвитку культури і мистецтва в Свалявському районі на
2016-2018 роки.
• Про районну програму розвитку та вдосконалення системи надання
медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2016-2019 роки.
ЗА - 5 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., який ознайомив присутніх з проектами рішень,
які надійшли додатково:
- Про районну програму сімейної, демографічної, гендерної політики,
попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки;
- Про програму інформатизації, розвитку системи зв’язку та оповіщення на
2016 – 2018 роки;
- Про програму розвитку туризму і курортів у Свалявському районі на 20162020 роки.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Доповнити порядок денний питаннями:
- Про районну програму сімейної, демографічної, гендерної політики,
попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки;
- Про програму інформатизації, розвитку системи зв’язку та оповіщення на
2016 – 2018 роки;
- Про програму розвитку туризму і курортів у Свалявському районі на 20162020 роки.
ЗА - 5 депутатів.
Голова комісії

С.О.Калабішка

Заступник голови комісії

П.В.Петьовка

