Протокол № 66
засідання постійної комісії районної ради
з питань бюджету та фінансів

від 17.12.2014 р.
м. Рогатин

Всього членів комісії – 10 деп.
Присутні на засіданні – 6 деп.
Бучій Р.Д.
Бучма Ю.Б.
Верешко І.О.
Іваник М.П.
Кіцелюк В.М.
Стасів Т.Я.
Челядин М.С.
Взяли участь в засіданні:
Ощипок М.С. – начальник фінансового
управління
районної
державної
адміністрації;
Верб’яна У.З. – радник голови районної
ради.

Порядок денний:
1. Про пропозиції РДА від 16.12.2014 р. № 601/01-06/06 щодо внесення змін до районного
бюджету.
2. Про доповнення до районної Програми соціального захисту населення на 2013-2016
роки, затвердженої рішенням 17 сесії районної ради від 20 червня 2013 року
№ 253-17/2013.
3. Про лист Черченського обласного навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської
області від 16.12.2014 р. № 144 щодо сприяння у виділенні коштів для придбання
телевізора для обладнання кімнати психологічного розвантаження дітей-інвалідів
центру.
1. СЛУХАЛИ: Про пропозиції РДА від 16.12.2014 р. № 601/01-06/06 щодо внесення
змін до районного бюджету.
ДОПОВІДАЛА: Ощипок М.С. – начальник фінансового управління районної
державної адміністрації, котра проінформувала присутніх із основними змінами до
районного бюджету на 2014 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ощипок М.С., Іваник М.П., Статсів Т.Я., Челядин М.С.
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ:
1. Погодитись із пропозиціями, викладеними в листі районної державної адміністрації
щодо внесення змін до районного бюджету на 2014 рік, а саме:
1. На підставі рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 03.12.2014р. № 108,
розпорядження голови
облдержадміністрації № 734 від 03.12.2014р. «Про трансферти з державного бюджету на
2014 рік»:
- збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету КФКД 41020600
«Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості
місцевих бюджетів» на суму 7115410 грн.;
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- збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на суму 7115410
грн. згідно додатку( додається).
1.2 На підставі листа відділу культури райдержадміністрації від 12..12.2014р.
№86:
- зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по КФКВ 110103
«Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи » КЕКВ
2250 «Видатки на відрядження» на суму 11441 грн.
- збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по КФКВ 110205
«Школи естетичного виховання дітей» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 11441 грн.
1.3 З врахуванням листів головних розпорядників коштів районного бюджету:
відділу освіти райдержадміністрації від 15.12.2014р. №1078/01-14/9, районної ради від
16.12.2014р. №01-18/442, центральної районної лікарні
№11-13/892 від 16.12.2014р. та
відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України внести зміни до бюджетних призначень
районного бюджету, шляхом передачі коштів від одного головного розпорядника до
іншого:
- зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2014 рік на
суму 209931,44 грн.
по відділу освіти райдержадміністрації
КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму
194934,44 грн.
по районній раді
КФКВ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» на суму 15000грн.
- збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2014 рік на
суму 209934,44 грн.
по районній раді
КФКВ 120201 «Періодичні видання(газети і журнали)» для надання фінансової допомоги
редакції газети «Голос Опілля» в сумі 15000 грн.
по фінансовому управлінню райдержадміністрації
КФКВ 250380 «Інша субвенція» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів» на суму 106451,44 грн. для передачі іншої субвенції сільським
бюджетам в т. ч.:
- Помонятівському сільському бюджету в сумі 5500 грн. для оплати за спожиту
електроенергію- 500 грн., природний газ – 5000 грн.;
- Підвинянському сільському бюджету в сумі 24751,44 грн. для оплати за спожитий
природний газ;
- Черченському сільському бюджету в сумі 2200 грн. для оплати за спожитий природний
газ;
- Жовчівському сільському бюджету в сумі 20000 грн. для оплати за спожитий
природний газ;
- Рогатинському міському бюджету в сумі 54000 грн. для оплати за спожитий природний
газ.
по центральній районній лікарні
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КФКВ 080101 «Лікарні» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 6561 грн., КЕКВ
2274 «Оплата природного газу» на суму 81922 грн.
1.4 На підставі рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 1464-33/2014
«Про внесення до обласного бюджету на 2014 рік»:
- збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на 2014 рік по
КФКД 41035000 «Інша субвенція» на суму 100000грн.
- збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2014 рік на
суму 100000 грн.:
по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
КФКВ 090412 «Інші видатки» КЕКВ 2730 «Трансферти населенню» в сумі 100000грн.
для надання одноразової допомоги жительці с. Чесники Білоус Л.Б. у зв’язку з
трагічною смертю чоловіка Білоуса А.М., який загинув у зоні АТО.
- збільшити дохідну частину спеціального фонду районного бюджету на 2014 рік по
КФКД 41035000 «Інша субвенція» на суму 70000 грн.;
- збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету на 2014 рік на
суму 70000 грн.:
по відділу освіти райдержадміністрації
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 70 000 грн. з метою
проведення капітального ремонту Липівської ЗОШ І-ІІ ступенів та завершення робіт
по реорганізації у навчально-виховний комплекс Липівської ЗОШ І-ІІ ступенів;
- зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на 2014 рік на суму
345720 грн.:
КФКД 41031000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу» на суму 77120 грн.;
КДКВ 41035000 «Інша субвенція ( допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу)» на суму 265 000 грн.;
КФКД 41035000 « Інша субвенція» на суму 3600, 00грн.
- зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на суму 345720
грн.:
по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
КФКВ 090413 «Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу»
на суму 265 000 грн.;
КФКВ 090202 «Пільги ветеранам війни і праці та реабілітованим»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 33119,44 грн.;
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 861,66 грн.;
КФКВ 090205 «Пільги ветеранам військової служби і органів внутрішніх справ»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 930,88 грн.;
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КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 21,52 грн.;
КФКВ 090208 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 1,76 грн.;
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 3,18 грн.;
КФКВ 090211 «Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені
частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам,
передбачені пунктом «і» частини першої статті 77 основ законодавства про охорону
здоров»я, частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну
справу», частиною четвертою статті 29 основ законодавства про культуру, абзацом першим
частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на безоплатне користування
житлом, опалення та освітлення»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 3982,80 грн.;
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 78,06 грн.;
КФКВ 090216 «Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 6753,86 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 160,71 грн.;
КФКВ 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 31206,13 грн.;
КФКВ 090417 «Субвенція на поховання померлих учасників бойових дій»
КЕКВ 2710 «Виплата пенсій та допомог» на суму 3600 грн.
1.5 Враховуючи рішення обласної ради від 05.12.2014р № 1480-33/2014 «Про
внесення змін до рішення обласної ради від 27.06.2014р. № 1309-29/2014 «Про фінансування
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища за рахунок планових надходжень у 2014 році»:
- збільшити дохідну частину спеціального фонду районного бюджету КФКД 41035000 «Інша
субвенція» на суму 164000 грн.
- збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету на 2014 рік на суму
164000 грн.
по фінансовому управлінню райдержадміністрації
КФКВ 250380 «Інша субвенція» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів» на суму 164000 грн. для передачі іншої субвенції
Вербилівському сільському бюджету на придбання машини для збору побутових
відходів (на базі ГАЗ 3309 з боковою загрузкою) в сумі 164000 грн.
1.6 Враховуючи листа
управління
райдержадміністрації від 16.12.2014р. №05/1319;

соціального

захисту

населення

- зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2014 рік:
по управлінню праці та соціальному захисту населення
КФКВ 090203 «Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону
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України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 240,00 грн.;
КФКВ 090209 «Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 321,10 грн.;
- збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2014 рік:
КФКВ 090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку» КЕКВ 2730 «Інші
виплати населенню» на суму 561,10 грн.;
1.7 Відповідно до п.24 статті 14 Закону України «Про державний бюджет України на
2014 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2014р. №30 «Про затвердження
Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у
зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи місцевого самоврядування», згідно договорів № 08-РВ від
03.12.2014р. та № 30Е /270 від 04.12.2014р.:
- збільшити дохідну частину спеціального фонду районного бюджету на 2014 рік:
КФКД 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню» на суму 102016,55грн.;
- збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету :
по фінансовому управлінню райдержадміністрації
КФКВ 100602 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги
з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялася, транспортувалася та
постачалася населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» на суму 102016,55 грн. для погашення заборгованості ДП
«Рогатин - Водоканал».
2. Про доповнення до районної Програми соціального захисту населення на 2013-2016
роки, затвердженої рішенням 17 сесії районної ради від 20 червня 2013 року
№ 253-17/2013.
ІНФОРМУВАВ: Іваник М.П. – голова постійної комісії, який запропонував
доповнити Програму розділом 1 2 «Соціальний захист осіб, які брали участь в
антитерористичній операції на сході України та їх сімей»
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ:
1. Погодитись із пропозицією доповнити Програму соціального захисту населення на
2013-2016 роки, затвердженої рішенням 17 сесії районної ради від 20 червня 2013 року
№ 253-17/2013 розділом 12 «Соціальний захист осіб, які брали участь в антитерористичній
операції на сході України та їх сімей»
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2. Винести на затвердження чергової сесії районної ради доповнення до районної
Програму соціального захисту населення на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням 17 сесії
районної ради від 20 червня 2013 року № 253-17/2013 розділом 12 «Соціальний захист осіб,
які брали участь в антитерористичній операції на сході України та їх сімей».
3. Про лист Черченського обласного навчально-реабілітаційного центру ІваноФранківської області від 16.12.2014 р. № 144 щодо сприяння у виділенні коштів для
придбання телевізора для обладнання кімнати психологічного розвантаження дітей-інвалідів
центру.
ІНФОРМУВАВ: Іваник М.П. – голова постійної комісії, який ознайомив присутніх із
змістом листа Черченського обласного навчально-реабілітаційного центру ІваноФранківської області.
ВИСНОВОК ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ:
1. Виділити кошти в сумі 2490 гри. з фонду районної ради на виконання депутатських
повноважень для придбання телевізора для обладнання кімнати психологічного
розвантаження дітей-інвалідів центру.

Голова постійної комісії

М.П. Іваник

Секретар постійної комісії

С.Л. Туркалевич

