П Р О Т О К О Л № 36
засідання постійної комісії з питань фінансів та бюджету
28.12.2016 р.

м.Свалява

В засіданні взяли участь: голова комісії – Калабішка С.О.
Члени комісії: – Петьовка П.В., Кіт М.П., Цуканов О.В.
Відсутні: Русин І.В., Кошеля І.І., Гайпел В.Т.
Запрошені: Ливч М.М. – голова ради, Дідович О.А. – голова
райдержадміністрації, Стегура К.О. – заступник голови ради, Ступник Т.І. –
керуюча справами ради, Прожегач Р.В. – начальник фінуправління РДА,
Кондря Є.М. – заступник начальника фінуправління РДА, Вальо Р.В. –
начальник відділу управління майном району, Бігар В.М. – головний спеціаліст
відділу організаційного забезпечення діяльності ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про районний бюджет на 2017 рік.
2.Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, міста
району.
3.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, від 16.11.2016 р. № 137, від 08.12.2016 р. № 138,
від 20.12.2016 р. № 158.

СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив присутніх із
пропонованим порядком денним позачергової 18 сесії районної ради. Він
ознайомив присутніх із проектом рішення «Про районний бюджет на 2017 рік».
ВИСТУПИЛИ: Прожегач Р.В. та Дідович О.А., які ознайомили присутніх з
листом Полянської об’єднаної територіальної громади про передачу 3 млн.грн.
медичної субвенції для утримання лікарні.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проект рішення «Про районний бюджет на 2017 рік» із змінами та
доповненнями винести на затвердження позачергової 18 сесії ради. ЗА – 4
депутати.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив присутніх із
проектом рішення «Про передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл, міста району».
ВИСТУПИВ: Вальо Р.В., який ознайомив присутніх з об’єктами, які
передаються Полянській об’єднаній територіальній громаді.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проект рішення «Про передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл, міста району» без змін та доповнень винести на затвердження
позачергової 18 сесії ради. ЗА – 4 депутати.

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, від 16.11.2016 р. № 137, від 08.12.2016 р. № 138, від
20.12.2016 р. № 158» та проектами розпорядження голови Свалявської РДА «Про
зменшення обсягу субвенції з Державного бюджету» (лист від 21.12.2016 р. №
01-04/594) та «Про зменшення обсягу субвенції з Державного бюджету» (лист
від 22.12.2016 р. № 01-04/596).
ВИСТУПИЛИ: Прожегач Р.В., яка ознайомила з розпорядженнями ОДА від
27.12.2016 р. № 661 «Про розподіл додаткового обсягу субвенції з Державного
бюджету» на суму 35 300,0 тис.грн. та від 27.12.2016 р. № 660 «Про внесення
змін до обласного бюджету на 2016 рік» на суму 801,0 тис.грн. для оплати за
енергоносії та соціальні виплати.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Погодити проект розпорядження голови Свалявської РДА «Про
зменшення обсягу субвенції з Державного бюджету» (лист від 21.12.2016 р. №
01-04/594) в сумі 10 000 грн. та включити в проект рішення. ЗА – 4 депутати.
2.Погодити проект розпорядження голови Свалявської РДА «Про
зменшення обсягу субвенції з Державного бюджету» (лист від 22.12.2016 р. №
01-04/596) в сумі 4 600 грн. та включити в проект рішення. ЗА – 4 депутати.
3.Включити в проект рішення субвенції з Державного бюджету в сумі
36 101,0 тис.грн.
4.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, від 16.11.2016 р. № 137, від
08.12.2016 р. № 138, від 20.12.2016 р. № 158» із змінами та доповненнями
винести на затвердження позачергової 18 сесії ради. ЗА – 4 депутати.
Голова комісії

С.О.Калабішка

Заступник голови комісії

П.В.Петьовка

