П Р О Т О К О Л № 31
засідання постійної комісії з питань фінансів та бюджету
16.11.2016 р.

м.Свалява

В засіданні взяли участь: голова комісії – Калабішка С.О.
Члени комісії: – Петьовка П.В., Гайпел В.Т., Цуканов О.В.
Відсутні: Кіт М.П., Русин І.В., Кошеля І.І.
Запрошені: Ливч М.М. – голова ради, Дідович О.А. – голова Свалявської
райдержадміністрації, Стегура К.О. – заступник голови ради, Ступник Т.І. –
керуюча справами ради, Прожегач Р.В. – начальник фінуправління РДА, Грабар
Е.В. – начальник відділу освіти РДА, Поцко М.В. – головний спеціаліст відділу
охорони здоров’я РДА, Сай І.І. - директор РКП водопостачання та
водовідведення, 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, від 21.07.2016 р. № 103, від 23.09.2016 р. № 108, від
10.11.2016 р. № 136.
2.Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та
водовідведення.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив присутніх із
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, від 13.05.2016
р. № 91, від 24.06.2016 р. № 102, від 21.07.2016 р. № 103, від 23.09.2016 р. №
108, від 10.11.2016 р. № 136».
ВИСТУПИЛИ: Поцко М.В., Грабар Е.В., Прожегач Р.В.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.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, від 10.11.2016 р. № 136», а саме:
- вивільнені кошти в сумі 20,0 тис.грн. з придбання автобусу для
Дусинської ЗОШ І-ІІІ ст. направити для завершення капремонту спортзалу
Свалявської ЗОШ № 2 І-ІІІ ст.;
- внести в додаток 6 проекту рішення зміни (придбання обладнання
довгострокового користування (в т.ч. придбання рентгенапарату - 25940 грн.;

придбання енергозберігаючого циркуляційного насоса "ГРУНДФОС" - 470
грн.; придбання фіброгастродуоденоскопа - 87 грн.).
ЗА – 4 депутати.
2.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, від 10.11.2016 р. № 136» із змінами та доповненнями
винести на розгляд та затвердження позачергової 15 сесії районної ради.
ЗА – 4 депутати.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив присутніх з
листом РКП ВВ від 26.10.2016 р. № 188 про розрахунок економічно
обґрунтованих планових витрат вартості послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення.
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Підтримати проект рішення ″Про встановлення тарифів на послуги з
водопостачання та водовідведення″, встановивши тариф в розмірі 24,82 грн. (на
послуги водопостачання в розмірі 11,27 грн., на водовідведення – 13,55 грн.).
ЗА – 4 депутати.
2.Проект рішення та аналіз регуляторного впливу відповідає вимогам
Закону України ″Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та
водовідведення″ (додається).
3.Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту, проект
рішення та аналіз регуляторного впливу опублікувати в районній газеті ″Вісті
Свалявщини″.
ЗА – 4 депутати.
Голова комісії

С.О.Калабішка

Секретар комісії

В.Т.Гайпел

