ПРОТОКОЛ №6
засідання постійної комісій з питань фінансів та бюджету
12.01.2016 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 ради, Прожегач Р.В. – начальник
фінуправління РДА, Вальо Р.В. - начальник відділу управління майном району,
Коршинський М.М. - головний спеціаліст відділу освіти, Бігар В.М. – головний
спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про районний бюджет на 2016 рік. (нова редакція).
2.Про внесення змін до рішення районної ради від 13.01.2015 р. № 372 «Про
районний бюджет на 2015 рік».
3.Про оренду майна спільної власності територіальних громад району.
4.Про затвердження районної програми „Спортивний майданчик” на 20162020 роки.
5.Про програму соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи на 2016-2020 роки.
6.Про районну програму «Молодь Свалявщини» на 2016-2020 роки.
7.Різне.
- розгляд листів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив присутніх з
проектом порядку денного 4 сесії районної ради та запропонував доповнити
питаннями, а саме:
- Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2015 р. № 25
«Про оренду майна спільної власності територіальних громад району»;
- Про опис посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради
сьомого скликання.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Доповнити проект порядку денного 4 сесії Свалявської районної ради
питаннями, а саме:
- Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2015 р. № 25
«Про оренду майна спільної власності територіальних громад району»;
- Про опис посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради
сьомого скликання.
ЗА - 7 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив з проектом
рішення «Про районний бюджет на 2016 рік» (нова редакція).
ВИСТУПИЛИ: Прожегач Р.В., Цуканов О.В., Петьовка П.В., Стегура К.О.,
Коршинський М.М.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)

Проект рішення «Про районний бюджет на 2016 рік» (нова редакція) без
змін та доповнень винести на затвердження чергової 4 сесії районної ради.
ЗА - 7 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив присутніх з
проектом рішення Про внесення змін до рішення районної ради від 13.01.2015 р.
№ 372 «Про районний бюджет на 2015 рік».
ВИСТУПИЛИ: Прожегач Р.В.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від
13.01.2015 р. № 372 «Про районний бюджет на 2015 рік» без змін та доповнень
винести на затвердження чергової 4 сесії районної ради.
ЗА - 7 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив присутніх з
проектом рішення «Про оренду майна спільної власності територіальних громад
району».
ВИСТУПИЛИ: Вальо Р.В., Цуканов О.В., Кошеля І.І., Стегура К.О.,
Петьовка П.В.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проект рішення «Про оренду майна спільної власності територіальних
громад району» без змін та доповнень винести на затвердження чергової 4 сесії
районної ради.
ЗА - 7 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив з проектом
рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2015 р. № 25
«Про оренду майна спільної власності територіальних громад району».
ВИСТУПИЛИ: Вальо Р.В., Цуканов О.В.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від
14.12.2015 р. № 25 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад
району» без змін та доповнень винести на затвердження чергової 4 сесії районної
ради.
ЗА - 7 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О. голову комісії, який ознайомив присутніх з
проектами рішень: «Про затвердження районної програми „Спортивний
майданчик” на 2016-2020 роки, «Про програму соціального захисту громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2020 роки», «Про
районну програму «Молодь Свалявщини» на 2016-2020 роки».
ВИСТУПИЛИ: Русин І.В., Кіт М.П., Цуканов О.В., Калабішка С.О.,
Стегура К.О., Ливч М.М.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.По програмі «Про затвердження районної програми „Спортивний
майданчик” на 2016-2020 роки» замінити будівництво спортивного майданчика в
Родниківській ЗОШ І-ІІ ст. на Свалявську ЗОШ № 2 І-ІІІ ст. ЗА - 4, ПРОТИ - 3.
Пропозиція приймається.

2.Проекти рішень «Про затвердження районної програми „Спортивний
майданчик” на 2016-2020 роки, «Про програму соціального захисту громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2020 роки», «Про
районну програму «Молодь Свалявщини» на 2016-2020 роки» із змінами винести
на затвердження чергової 4 сесії районної ради.
ЗА - 7 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив з проектом
рішення «Про опис посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради
сьомого скликання.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
Проект рішення «Про опис посвідчення помічника-консультанта депутата
районної ради сьомого скликання» без змін та доповнень винести на
затвердження чергової 4 сесії районної ради.
ЗА - 7 депутатів.
СЛУХАЛИ: Калабішку С.О., голову комісії, який ознайомив присутніх з
листами: відділу освіти від 11.01.2016 р. № 15/09-12 про виділення додаткових
коштів для придбання двох газових котлів для Керецьківського ДНЗ та газового
лічильника для Неліпинської ЗОШ І-ІІІ ст.; громадської організації «Інвалідівружа» від 11.01.2016 р. № 1 про виділення коштів для оплати оренди;
Свалявського районного центру зайнятості від 29.12.2015 р. № 1630 про
фінансування громадських робіт.
ВИСТУПИЛИ: Прожегач Р.В., Коршинський М.М., Ливч М.М., Гайпел В.Т.,
Русин І.В., Цуканов О.В.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Додатково доповнити порядок денний питанням «Про внесення змін до
рішення районної ради від 15.01.2016 р. «Про районний бюджет на 2016 рік»
спрямувавши частину залишку коштів, що склався на початок 2015 року на
додаткові видатки відділу освіти в сумі 55 800 грн. для придбання двох газових
котлів в Керецьківський ДНЗ (38 800 грн.) та газового лічильника для
Неліпинської ЗОШ І-ІІІ ст. (17 000 грн.). ЗА - 7 депутатів.
2.Враховуючи, що в районному бюджеті передбачені кошти для
громадських організацій лише для виконання їх статутної діяльності або
проведення конкретних заходів по їх діяльності, виділити кошти на оплату
оренди приміщення немає можливості в зв’язку з обмеженістю коштів.
Рекомендувати ГО «Інвалідів-ружа» відшукати спонсорів для оплати за оренду
офісного приміщення або звернутися до районної ради з клопотанням про
виділення нежитлового приміщення спільної власності територіальних громад
району для громадської організації з орендною платою 1 грн. в рік. ЗА - 7
депутатів.
3.Враховуючи обмеженість коштів районного бюджету виділити кошти для
фінансування громадських робіт не має можливості. ЗА - 7 депутатів.
СЛУХАЛИ: Ступник Т.І., яка ознайомила присутніх з проектом рішення
«Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду майна спільної власності територіальних громад району» та аналізом
регуляторного впливу проекту рішення.

ВИСТУПИЛИ: Вальо Р.В., Кошеля І.І., Гайпел В.Т., Петьовка П.В.
ВИРІШИЛИ: (протокольно)
1.Проект рішення та аналіз регуляторного впливу відповідають вимогам
Закону України ″Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності″ (додаються).
2.Повідомлення, проект рішення та аналіз регуляторного впливу
оприлюднити в районній газеті ″Вісті Свалявщини″.
3.Повідомлення, проект рішення та аналіз регуляторного впливу
оприлюднити на офіційному сайті районної ради в мережі Інтернет.
ЗА - 7 депутатів.

Голова комісії

С.О.Калабішка

Секретар комісії

В.Т.Гайпел

