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УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

засідання постійної комісії районної ради з питань бюджетно-фінансової та податкової
політики

Від 24 липня 2017 року

Про розгляд проектів питань порядку

денного, регламенту роботи та рішень

позачергової чотирнадцятої сесії районної ради
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Ознайомившись з проектами питань порядку денного, регламенту роботи та рішень
позачергової чотирнадцятої сесії районної ради сьомого скликання, керуючись ст. 47
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

в и р і ш и л а:

1. Погодитись із запропонованими варіантами проектів питань порядку денного,
регламенту роботи і рішень позачергової чотирнадцятої сесії районної ради сьомого
скликання та рекомендувати винести їх на розгляд пленарного засідання позачергової
чотирнадцятої сесії районної ради.

2. Доповнити проект порядку денного позачергової чотирнадцятої сесії районної ради
питаннями:

2.1. Про розгляд депутатських запитів.

2.2. Про оплату праці голови та заступника голови Зарічненської районної ради в 2017
році.

2.3. Про внесення змін до районної Програми здійснення компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян в приміському пасажирському
залізничному транспорті на 2016 - 2017 роки.

2.4. Про внесення змін до районної програми соціального захисту учасників
антитерористичної операції.

2.5. Про внесення змін до районної програми морального та матеріального заохочення
кращих трудових колективів, працівників підприємств, установ, організацій району на
2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 14 грудня 2016 року № 144.
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3. Погодити фінансовому управлінню райдержадміністрації внесення змін до проекту
рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік».

Голова постійної комісії районної ради

з питань бюджетно-фінансової та податкової політики

О.Д. Мітітюк

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

ПРОТОКОЛ

засідання постійної комісії районної ради

з питань бюджетно-фінансової та податкової політики

Від 24 липня 2017 року
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Початок об 15.00 год.

Закінчення об 15 год. 30 хв.

Всього членів комісії: 8 чол.

Присутні: Місюра А.А. – голова районної ради.

Присутні члени комісії 5 чоловік:

- Мітітюк О.Д. – голова постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової
політики, члени комісії : Смаглюк А.Ф., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М., Мельник П.В..

- Присутні члени постійної комісії з економічних питань, залучення інвестицій,
комунальної власності та регуляторної політики: Прохор О.В. – голова комісії, Корнійчук
В.З.-член комісії.

Відсутні члени комісії: Сарич В.С., Харковець В.М., Полюхович А.І.

Запрошені, які присутні на засіданні: Ширінга С.Ф. – заступник голови
райдержадміністрації, Солодка О.І. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації, Воронко Р.В. - керівник апарату райдержадміністрації, Машталяр
М.С. – головний лікар КЗОЗ «Зарічненський районний центр ПМСД», Лишній В.М. –
керуючий справами районної ради, Шелегіна Л.М. – начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації.

Головуючий: Мітітюк О.Д. - голова постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики.
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Порядок денний: Про розгляд проектів питань порядку денного, регламенту роботи та
рішень позачергової чотирнадцятої сесії районної ради.

Слухали: Мітітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики.

Шановні депутати, засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь
не менш як половина від загального складу комісії. Присутні п̓ять членів постійної комісії
з питань бюджетно-фінансової та податкової політики (кворум є) та два депутати від
постійної комісії з економічних питань, залучення інвестицій, комунальної власності та
регуляторної політики. Розпочинаємо роботу засідання.

Нам потрібно в першу чергу погодити проект порядку денного та регламент роботи
позачергової чотирнадцятої сесії районної ради сьомого скликання. Пакет документів у
Вас на руках.

До виконавчого апарату районної ради надійшли відношення в.о. голови
райдержадміністрації щодо внесення на розгляд позачергової сесії районної ради
питання: «Про внесення змін до районної Програми здійснення компенсаційних виплат
за пільговий проїзд окремих категорій громадян в приміському пасажирському
залізничному транспорті на 2016 - 2017 роки»; «Про внесення змін до районної програми
соціального захисту учасників антитерористичної операції»; «Про внесення змін до
районної програми морального та матеріального заохочення кращих трудових
колективів, працівників підприємств, установ, організацій району на 2017 рік,
затвердженої рішенням районної ради від 14 грудня 2016 року № 144».

Також два питання ініційовані апаратом районної ради: «Про розгляд депутатських
запитів», «Про оплату праці голови та заступника голови Зарічненської районної ради в
2017 році».

Тому, вношу пропозицію доповнити проект порядку денного та регламент роботи
позачергової чотирнадцятої сесії районної ради вищезазначеними питаннями. Хто за
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дану пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 5 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М.,
Мельник П.В.).

Постійна комісія

в и р і ш и л а:

Доповнити проект порядку денного позачергової чотирнадцятої сесії районної ради
питаннями: «Про внесення змін до районної Програми здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в приміському пасажирському
залізничному транспорті на 2016 - 2017 роки»; «Про внесення змін до районної програми
соціального захисту учасників антитерористичної операції»; «Про внесення змін до
районної програми морального та матеріального заохочення кращих трудових
колективів, працівників підприємств, установ, організацій району на 2017 рік,
затвердженої рішенням районної ради від 14 грудня 2016 року № 144», «Про розгляд
депутатських запитів», «Про оплату праці голови та заступника голови Зарічненської
районної ради в 2017 році».

Мітітюк О.Д. - голова постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової
політики.

Зауваження, зміни та доповнення щодо проекту порядку денного та регламенту роботи
будуть? Немає?

Вношу пропозицію. Проект порядку денного та регламент роботи позачергової
чотирнадцятої сесії районної ради погодити та винести на розгляд пленарного засідання
сесії ради із внесеними доповненнями. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
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Голосували: «за» - 5 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М.,
Мельник П.В.).

Постійна комісія

в и р і ш и л а:

Погодитись із запропонованим варіантом проекту питань порядку денного та регламенту
роботи позачергової чотирнадцятої сесії районної ради сьомого скликання і
рекомендувати винести їх на розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої
сесії районної ради із внесеними доповненнями, що додається.

Слухали: Мітітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Переходимо до розгляду і обговорення питань та проектів рішень.
Перше питання порядку денного сесії - Про розгляд депутатських запитів.

Доповідає: Лишній В.М.- керуючий справами районної ради.

Щоб не тратити часу, вношу пропозицію підтримати та винести на розгляд пленарного
засідання позачергової чотирнадцятої сесії ради озвучене питання порядку денного.
Інші пропозиції будуть? Немає? Прошу голосувати.

Голосували: «за» - 5 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М.,
Мельник П.В.)

7 / 21

Рекомендації ПК від 24.07.2017
Написав Administrator
Понеділок, 24 липня 2017, 14:41

Постійна комісія

в и р і ш и л а:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої
сесії районної ради питання «Про розгляд депутатських запитів».

Слухали: Мітітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання порядку денного сесії - Про затвердження
проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення Вичівської лікарської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Вичівка Зарічненського району
Рівненської області.

Доповідає: Машталяр М.С.- головний лікар КЗОЗ «Зарічненський районний центр
ПМСД».

Проект рішення з даного питання у вас на руках.

Запитання по цьому питанню порядку денного будуть? Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення не надходило.

Вношу пропозицію, підтримати та винести на розгляд пленарного засідання
позачергової 14 сесії проект рішення з питання «Про затвердження
проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення Вичівської лікарської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Вичівка Зарічненського району
Рівненської області». Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
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Голосували: «за» - 5 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М.,
Мельник П.В.)

Постійна комісія

в и р і ш и л а:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої
сесії районної ради питання та проект рішення «Про затвердження
проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення Вичівської лікарської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Вичівка Зарічненського району
Рівненської області»

Слухали: Мітітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання порядку денного сесії - Про внесення змін до Програми
сприяння функціонування Центру надання адміністративних послуг у Зарічненському
районі на 2017 рік», затвердженої рішенням районної ради від 01 березня 2017 року
№181.

Доповідає: Ширінга С.Ф.- заступник голови райдержадміністрації.

Проект рішення з даного питання у вас на руках.

Запитання по цьому питанню порядку денного будуть? Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення ненадходило.

Вношу пропозицію підтримати дане питання та проект рішення по ньому та винести на
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розгляд пленарного засідання позачергової 14 сесії ради. Хто за дану пропозицію прошу
голосувати.

Голосували: «за» - 5 чол. . (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М.,
Мельник П.В.).

Постійна комісія

в и р і ш и л а:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої
сесії районної ради питання та проект рішення «Про внесення змін до Програми
сприяння функціонування Центру надання адміністративних послуг у Зарічненському
районі на 2017 рік», затвердженої рішенням районної ради від 01 березня 2017 року
№181».

Слухали: Мітітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання порядку денного сесії – Про надання згоди на передачу з
державної власності у спільну власність територіальних громад Зарічненського району
нежитлової будівлі, яку займав районний відділ статистики.

Доповідає: Лишній В.М.- керуючий справами районної ради.

Проект рішення з даного питання у вас на руках.

Запитання по цьому питанню порядку денного будуть? Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення не надходило.
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Вношу пропозицію підтримати дане питання та проект рішення по ньому та винести на
розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої сесії ради. Хто за дану
пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 5 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М.,
Мельник П.В.)

Постійна комісія

в и р і ш и л а:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої
сесії районної ради питання та проект рішення «Про надання згоди на передачу з
державної власності у спільну власність територіальних громад Зарічненського району
нежитлової будівлі, яку займав районний відділ статистики».

Слухали: Мітітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання порядку денного сесії - Про внесення змін до районної
Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян в приміському пасажирському залізничному транспорті на 2016 - 2017 роки.

Доповідає: Шелегіна Л.М. – начальник управління соціального захисту населення
Зарічненської райдержадміністрації.

Проект рішення з даного питання у вас на руках.

Запитання по цьому питанню порядку денного до доповідача будуть? Немає?
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Змін та доповнень до проекту рішення не надходило.

Вношу пропозицію підтримати дане питання та проект рішення по ньому та винести на
розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої сесії ради. Хто за дану
пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 5 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М.,
Мельник П.В.)

Постійна комісія

в и р і ш и л а:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої
сесії районної ради питання та проект рішення «Про внесення змін до районної
Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян в приміському пасажирському залізничному транспорті на 2016 - 2017 роки».

Слухали: Мітітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання порядку денного сесії - Про внесення змін до районної
програми соціального захисту учасників антитерористичної операції.

Доповідає: Шелегіна Л.М. – начальник управління соціального захисту населення
Зарічненської райдержадміністрації.

Проект рішення з даного питання у вас на руках.
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Запитання по цьому питанню порядку денного до доповідача будуть? Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення не надходило.

Вношу пропозицію підтримати дане питання та проект рішення по ньому та винести на
розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої сесії ради. Хто за дану
пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 5 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М.,
Мельник П.В.)

Постійна комісія

в и р і ш и л а:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої
сесії районної ради питання та проект рішення «Про внесення змін до районної
програми соціального захисту учасників антитерористичної операції».

Слухали: Мітітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання порядку денного сесії - Про внесення змін до районної
програми морального та матеріального заохочення кращих трудових колективів,
працівників підприємств, установ, організацій району на 2017 рік, затвердженої
рішенням районної ради від 14 грудня 2016 року № 144.

Доповідає: Воронко Р.В.- керівник апарату райдержадміністрації.

Проект рішення з даного питання у вас на руках.
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Запитання по цьому питанню порядку денного до доповідача будуть? Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення не надходило.

Вношу пропозицію підтримати дане питання та проект рішення по ньому та винести на
розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої сесії ради. Хто за дану
пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 5 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М.,
Мельник П.В.)

Постійна комісія

в и р і ш и л а:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої
сесії районної ради питання та проект рішення «Про внесення змін до районної
програми морального та матеріального заохочення кращих трудових колективів,
працівників підприємств, установ, організацій району на 2017 рік, затвердженої
рішенням районної ради від 14 грудня 2016 року № 144»

Слухали: Мітітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання порядку денного сесії - Про оплату праці голови та
заступника голови Зарічненської районної ради в 2017 році.

Доповідає: Лишній В.М. – керуючий справами районної ради.
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Проект рішення з даного питання у вас на руках.

Змін та доповнень до проекту рішення не надходило.

Вношу пропозицію підтримати дане питання та проект рішення по ньому та винести на
розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої сесії ради. Хто за дану
пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 5 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М.,
Мельник П.В.)

Постійна комісія

в и р і ш и л а:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої
сесії районної ради питання та проект рішення «Про оплату праці голови та заступника
голови Зарічненської районної ради в 2017 році»

Слухали: Мітітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання порядку денного сесії - Про внесення змін до районного
бюджету на 2017 рік.

Доповідає: Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Виступили: Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.
Доповідала згідно проекту рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2017
рік».
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У зв’язку з прийняттям розпорядження КМУ від 12.07.2017 №463, рішенням сесії
обласної ради від 02.06.2017 №584 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017
рік», розпорядженням облдержадміністрації від 04.06.2017 року №368 «Про
перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету у 2017 році», рішенням сесії
Зарічненської селищної ради від 06.06.2017 №564 «Про внесення змін до селищного
бюджету на 2017 рік» та зверненням головних розпорядників коштів виникла
необхідність внесення змін до районного бюджету.

Даним рішенням збільшуються доходи загального фонду районного бюджету на суму
287000 грн., в тому числі за рахунок:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот в сумі 47500грн.;

- іншої субвенції загального фонду переданої Зарічненською селищною радою в сумі
50000 грн. згідно з рішенням Зарічненської селищної ради від 06.06.2017року №564 „Про
внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік”;

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (цільові видатки для
відшкодування вартості препаратів інсуліну на лікування хворих на цукровий діабет, що
потребують лікування препаратами інсуліну) в сумі 189500 грн.

А також , доходи спеціального фонду районного бюджету на суму 3355627 грн., за
рахунок:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій Зарічненського району(спеціальний
фонд) в сумі 2828627 грн.

16 / 21

Рекомендації ПК від 24.07.2017
Написав Administrator
Понеділок, 24 липня 2017, 14:41

- іншої субвенції спеціального фонду переданої Зарічненською селищною радою в сумі
527000 грн. згідно з рішенням Зарічненської селищної ради від 06.06.2017року №564
„Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік ”;

Видатки загального фонду районного бюджету збільшуються на суму 1346536,07
грн., в тому числі за рахунок :

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот в сумі 47500грн.;

- іншої субвенції загального фонду переданої Зарічненською селищною радою в сумі
50000 грн. на підвіз учнів для шкіл, які розташовані на території селищної ради згідно з
рішенням Зарічненської селищної ради від 06.06.2017року №564 „Про внесення змін до
селищного бюджету на 2017 рік”;

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (цільові видатки для
відшкодування вартості препаратів інсуліну на лікування хворих на цукровий діабет, що
потребують лікування препаратами інсуліну) в сумі 189500 грн.

- спрямування вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету на суму
854173,07грн. (на утримання КЗ «Зарічненська ЦРЛ», а саме на оплату послуг по
водопостачанню та водовідведенню в сумі 37540 грн.; КЗ «Зарічненський центр ПМСД»
на виконання програми «Діти Рівненщини» в сумі 16236 грн.; на утримання закладів
освіти в сумі 615990 грн., в тому числі на надання загальної середньої освіти в сумі
478850 грн.( в тому числі на нарахування по заробітній платі в сумі 203000 грн.);
Зарічненському територіальному центру на нарахування по заробітній платі в сумі 17000
грн,;Управлінню соціального захисту населення на виконання Програми здійснення
компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміському
пасажирському залізничному транспорті на 2016-2017 роки в сумі 12838,07грн.;
Зарічненській РДА на виконання програми сприяння функціонування Центру надання
адміністративних послуг у Зарічненському районі на 2017 рік в сумі 5500 грн.; КЗ
«ДЮСШ» на підвищення з/плати з 01.09.2017 року в сумі 44073 грн.; відділу культури
Зарічненської РДА в сумі 53114 грн. в тому числі на підвищення заробітної плати в сумі
47864 грн. школі естетичного виховання дітей та на виконання програми «Матеріального
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та морального заохочення кращих трудових колективів» в сумі 5250 грн. міжбюджетні
трансферти як інші додаткові дотації в сумі 36882 грн. та кошти передані до СФ
(бюджету розвитку) в сумі 15000 грн.).

-спрямування вільного залишку бюджетних коштів освітньої субвенції в сумі 205363грн.це кошти передані до СФ (бюджету розвитку);

Зменшити видатки загального фонду районного бюджету на суму 220363 грн., що
передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
на дану суму.

Збільшуються видатки спеціального фонду районного бюджету на суму 3575990грн.,

-субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій Зарічненського району(спеціальний
фонд) в сумі 2828627 грн. – це будівництво стадіону, смт. Зарічне Рівненської області
(коригування) друга черга будівництва в сумі 500000 грн.; капітальний ремонт системи
опалення Борівської ЗОШ І-ІІІ ступеня в с. Борове по вул. Шкільна,1 на суму 500000 грн.;
капітальний ремонт системи опалення (встановлення твердопаливного котла) в
Мутвицькій ЗОШІ-ІІІ ступенів на суму 178627 грн.; реконструкція актової зали Дібрівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів на 150 учнівських місць по вул.Центральна,68 в с.Дібрівськ (для
зведення фундаменту) на суму 100000 грн.; будівництво спортивного майданчика для
міні-футболу в смт. Зарічне на суму 1200000 грн.;

- за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) на суму 220363 грн.- виготовлення
проектно-кошторисної документації по проекту "Незавершене будівництво спортивного
ядра НВК"ЗОШІ ступеня-гімназія(4 черга), смт.Зарічне, вул. Харківця на суму 56004 грн.;
капітальний ремонт теплотраси Зарічненської ЗОШІ-ІІІ ступеня на суму 90000 грн. та
співфінансування об»єктів на соціально-економічного розвитку окремих територій
Зарічненського району в сумі 74359 грн.

- іншої субвенції спеціального фонду переданої Зарічненською селищною радою в сумі
527000 грн., в т.ч. на придбання підручників в сумі 27000грн., на будівництво стадіону в
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смт. Зарічне в сумі 500000грн. згідно з рішенням Зарічненської селищної ради від
06.06.2017року №564 „Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік ”;

Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів , в тому числі за рахунок :

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій Зарічненського району(спеціальний
фонд) на будівництво культурно-спортивного комплексу в с. Бродниця в сумі 350000 грн.
Вичівській с/р сільській раді;

- іншої додаткової дотації на повноцінне утримання дошкільних закладів освіти з
районного бюджету сільським бюджетам в сумі 36882 грн.;

Внесено зміни за головними розпорядниками коштів за програмною, економічною
класифікацією відповідно до звернень керівників бюджетних установ.

Ще одне, виявила технічну помилку в п.4 проекту рішення «Про внесення змін до
районного бюджету на 2017 рік» замінити суми видатків, а саме:

- спрямування вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 839173,07
грн. замінити на 854173,07 грн.;

- спрямування вільного залишку бюджетних коштів освітньої субвенції в сумі
грн. замінити на 205363 грн. Прошу підтримати виправлення.

220363

Виступили: Мітітюк О.Д., Мельник П.В. Висловились щодо підтримки озвучених Оленою

19 / 21

Рекомендації ПК від 24.07.2017
Написав Administrator
Понеділок, 24 липня 2017, 14:41

Іванівною виправлень про внесення змін до проекту рішення.

Постійна комісія

в и р і ш и л а:

1. Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової чотирнадцятої
сесії районної ради питання та проект рішення «Про внесення змін до районного
бюджету на 2017 рік».

Голосували: «за» - 5 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М.,
Мельник П.В.)

Постійна комісія

в и р і ш и л а:

2. Погодити фінансовому управлінню райдержадміністрації внесення змін до проекту
рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», а саме:

в п.4 проекту рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» замінити
суми видатків, а саме:

- спрямування вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 839173,07
грн. замінити на 854173,07 грн.;
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- спрямування вільного залишку бюджетних коштів освітньої субвенції в сумі
грн. замінити на 205363 грн.

220363

Голосували: «за» - 5 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Димарчук С.Л., Мосійчук А.М.,
Мельник П.В.)

Слухали: Мітітюка О.Д. – голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Всі питання, що внесені на розгляд позачергової чотирнадцятої
сесії районної ради сьомого скликання розглянуті. В кого які будуть зауваження,
пропозиції щодо ведення засідання комісії? Немає? Дякую всім за роботу.

Рішення постійної комісії та проекти рішень з питань порядку денного позачергової
чотирнадцятої сесії районної ради додаються.

Головуючий,

Голова постійної комісії з питань

бюджетно-фінансової та

податкової політики

О.Д. Мітітюк
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