Нові зміни у районному бюджеті
прийнято за рішенням депутатів

13 травня під керівництвом голови районної ради Мирослави Ливч
відбулося засідання позачергової дев’ятої сесії районної ради сьомого
скликання, участь у якій взяли 24 депутати із 34. Серед запрошених – голова
райдержадміністрації Олександр Дідович, керівники окремих управлінь та
відділів райдержадміністрації, правоохоронних та контролюючих органів,
представники засобів масової інформації, які акредитовані районною радою.
Розпочавши роботу сесії, після виконання державного гімну та
вшанування пам’яті воїнів, полеглих в АТО, головуюча запропонувала
депутатам обрати секретаріат у складі Івана Микульці, Марії Мигович, Сергія
Калабішки та затвердити регламент. Пропозицію підтримали одноголосно.

На розгляд сесії виносилося одне питання – «Про внесення змін до
рішення районної ради від 15.01.2016 р. № 49 «Про районний бюджет на 2016
рік» (нова редакція) із змінами, внесеними рішенням 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».
Як повідомила начальник фінансового управління райдержадміністрації
Руслана Прожегач у відповідності до розпорядження голови ОДА від
25.04.2016 р., нашому району виділено додаткові кошти в суми 27,6 млн. грн.
для надання субсидій населенню по відшкодуванню витрат на оплату ЖКП.
За рахунок залишку освітньої субвенції, проектом рішення до відділу
освіти пропонується спрямувати 905,700 тис.грн, з яких 500 тис. грн. – для
проведення капітального ремонту Росошанської ЗОШ І – ІІ ступенів та
405,700 тис.грн. – для проведення капітального ремонту опорної школи
Плосківської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Окрім того, пропонується розподілити частину вільного залишку, що
склався на початок року, в сумі 482 тис.грн. на збільшення обсягів
фінансування бюджетної сфери району, а саме:
-відділу охорони здоров’я – 402 тисячі гривень з яких на утримання ЦПМСД –
155 тисяч, утримання Свалявської ЦРЛ – 247 тисяч гривень (з яких147 тисяч
буде скеровано на поточний ремонт даху поліклінічної установи)
-відділу культури Свалявської РДА для організації поїздки обдарованих учнів
Свалявської ДШМ на Всеукраїнську музичну олімпіаду «Голос країни» – 10
тисяч гривень.
-відділу освіти для оздоровлення та відпочинку учнів у шкільних таборах – 70
тисяч гривень.
Доповідач зауважила, що відділ освіти має необхідність перерозподілу
капітальних видатків бюджетного призначення у сумі 175 тисяч гривень, які
раніше планували використати для будівництва спортивного майданчика
Неліпинської ЗОШ. Проектом рішення пропонувалося асигнувати дані кошти
на ремонтні роботи водо-дренажних систем Неліпинського ЗНЗ.
Завершуючи доповідь щодо внесення необхідних змін до районного
бюджету на 2016 рік Руслана Василівна також повідомила, що внаслідок
раціонального використання коштів спрямованих на харчування школярів
відділу освіти вдалося зекономити 180 тисяч гривень, які проектом рішення
також пропонується асигнувати на оздоровлення учнів у літній період.

Винесений на голосування 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 рішенням 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» депутати підтримали одноголосно, тож розглянувши питання порядку
денного Мирослава Ливч завершила роботу сесії.

