Протокол
VI позачергової сесії Самбірської районної ради
VII скликання
08. 09. 2016р.
10.00 год.
Зареєстровано: 26 депутатів.
Президія сесії:
Кімак В.В. ― голова районної ради;
Бобак А.І. – заступник голови районної ради;
Фрей М.М. – голова Самбірської районної державної адміністрації, депутат
районної ради.
Веде сесію голова районної ради – Кімак В.В.
Депутатами одноголосно прийнято рішення про відкриття засідання
VI позачергової сесії Самбірської районної ради.
(Звучить Державний Гімн України)
Кімак В.В.: привітав з уродинами депутатів районної ради.
Вручив подяку депутату районної ради Пельчару С.Я за активну участь
в організації проведення «Лемківської ватри».
Кімак В.В.: у відповідності до Регламенту, запропонував обрати
лічильну комісію.
Вирішили: обрати лічильну комісію
Пельчар С.Я., Куйдич А.О. (одноголосно).

у

складі:

Крись

М.М.,

Кімак В.В.: зачитав депутатський запит Германа П.М. та
Василенка Ю.Ю. щодо проведення дорожньої інфраструктури до належного
рівня.
Запропонував підтримати депутатський запит Германа П.М. та
Василенка Ю.Ю.
Результати голосування: За – 26. Проти – немає. Утрималось – немає.
Василенко Ю.Ю.: зачитав звернення до Президента України, Голови
Верховної Ради України та Прем’єр – міністра України щодо скасування
підвищення тарифів на газ та електричну енергію (додається).
Кімак В.В.: запропонував підтримати звернення до Президента
України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр – міністра України щодо
скасування підвищення тарифів на газ та електричну енергію.
Результати голосування: За – 26. Проти – немає. Утрималось – немає.
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Василенко
Ю.Ю.:
про наповнення бюджету. Щодо роботи
візового центру у Львові, сплати благодійних внесків за обстеження в
медицині та рентної плати за користування надрами.
Кімак В.В.: ми маємо факт перевиконання районного бюджету на суму
887,7 тис. грн. Маємо право скерувати ці кошти на покриття дефіциту
заробітної плати чи першочергових статей наших бюджетних установ.
На бюджетній комісії розглянули всі листи, які були скеровані в
районну раду. Вчора зібрали розширене засідання бюджетної комісії, на якому
прийняли погоджувальне рішення про те, як розприділити ці кошти.
Кімак В.В.: на розгляд виноситься одне питання «Про внесення змін до
районного бюджету Самбірського району на 2016 рік».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про порядок
денний сесії» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про порядок денний сесії».
Слухали: начальника фінансового управління районної державної
адміністрації Парпієву О.П. «Про внесення змін до районного бюджету
Самбірського району на 2016 рік».
Станом на 1 вересня виконання бюджету району становить 120,8
відсотків, в тому числі районний бюджет виконано на 113,3. Є перевиконання
районного бюджету більше ніж на 5 відсотків на суму 887,7 тис. грн.
Скрита заборгованість на оплату праці 3,8 млн. грн. В тому числі
позашкільні заклади освіти 446.9 тис. грн., дитячі дошкільні установи 41 тис.
грн. (Ралівська сільська рада), вузлова лікарня 457,9 тис. грн., ЦРЛ 1332,6 тис.
грн., галузь культури 1484 тис. грн.
Враховуючи перевиконання бюджету нами внесено пропозицію
збільшити видатки на оплату праці. Вузлова лікарня на суму 157,8 тис. грн.
(закриємо травень місяць), позашкільні заклади освіти 446,9 тис. грн.
(розрахуємося за липень-серпень з виплатою вихідної допомоги), культура
(бібліотеки), де є заборгованість за травень місяць, 283,6 тис. грн.
В проект рішення включено уточнення бюджету, яке проведено
протягом липня – серпня місяця цього року. Поступали кошти субвенції з
обласного бюджету.
Збільшується загальний обсяг доходів районного бюджету на 2016 рік
на 6892,8 тис. грн. Внесено зміни до показників бюджету за функціональною і
відомчою структурами бюджету. Збільшується профіцит загального фонду
районного бюджету на суму 1023,7 тис. грн., напрямком використання якого
визначено передачу коштів з загального фонду до спеціального фонду.
Відповідно на цю суму збільшується дефіцит спеціального фонду бюджету.
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Збільшується обсяг
2249,6 тис. грн.

міжбюджетних трансфертів на 2016 рік на суму

Щодо фінансування садочків. Зменшуємо Програму «Дороги» на
175 тис. грн. і спрямовуємо на фінансування садочків (Воютичі, Погірці,
Ралівка).
Є лист Самбірського АТП щодо потреби коштів на перевезення учнів
(82,3 тис. грн. по травень місяць). Частково забезпечуємо господарський
відділ коштами на оплату праці в сумі 61 тис. грн. Це за рахунок економії
коштів, які спрямовувалися на Програму мікропроектів та нерозподіленого
залишку коштів на фінансування капітальних видатків. Загальна сума
143,3 тис. грн.
Кімак В.В.: перевиконання бюджету розподіляємо на вузлову лікарню,
позашкілля і бібліотеки. За рахунок економії коштів з виконання місцевих
програм даємо на АТП, господарський відділ і садочки.
Щодо роботи та фінансування районного Центру позашкільної освіти.
З власних доходів даємо Вузловій лікарні 157,8 тис. грн.
Додаємо бібліотекам 283,6 тис. грн.
Сьогоднішня сесія вирішує нагальні проблеми, які стосуються
заробітної плати. Перевиконання бюджету буде збільшуватися. Будемо
скеровувати перевиконання виключно на зарплату бюджетним установам.
Маємо відповідь Міністерства фінансів України щодо виділення нам
стабілізаційної дотації і додаткової медичної субвенції.
Можливий приїзд до нас на Самбірщину в середині вересня Міністра
охорони здоров’я.
Бюджетна комісія погодила такий розподіл коштів.
Пельчар С.Я.: пропозиція - з Воютицького дитячого садочка зняти
5 тис. грн. і передати на Ралівку, щоб закрили серпень.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до районного бюджету Самбірського району на 2016 рік» за основу.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: щодо пропозиції Пельчара С.Я.
Парпієва О.П.: це не велика сума Воютичам вистачить 70 тис. грн.
Перерозподілимо в межах того, що є.
Кімак В.В.: є пропозиція збільшити на 5 тис. грн. за рахунок
нерозподіленого залишку коштів на фінансування капітальних видатків. Не
міняти суму, яка призначена для Воютич.
Герман П.М.: додати 6 тис. грн., щоб повністю закрити серпень.
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Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію - збільшити
дохідну частину бюджету на 6 тис. грн. за рахунок нерозподіленого залишку
коштів на фінансування капітальних видатків і скерувати для Ралівки.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про внесення змін до
районного бюджету Самбірського району на 2016 рік» в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до районного
бюджету Самбірського району на 2016 рік».
Кімак В.В.: питання «Різне».
Кімак В.В.: щодо проведення процедури поіменного голосування.
На сайті районної ради розміщена вся інформація про хід виконання
місцевих районних програм.
Пиртик І.М.: чи буде інформація про підрядників.
Кімак В.В.: на сайті є сервіс «проекти он-лайн».
Василенко Ю.Ю.: щодо ремонту доріг.
Пельчар С.Я.:
Незалежності України.

щодо

роботи

приватних

організацій

на

День

Кімак В.В.: закрив VI позачергову сесію Самбірської районної ради VII
скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Голова районної ради

Віталій Кімак
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Підготувала

________________

Н. Колісник

