
Протокол №5

Засідання бюджетної комісії Дрогобицької міської ради

від 21.12.2015 року

Присутні:

Р.Курчик – голова комісії

О.Жуковська – заступник голови комісії

М.Шеремета – член комісії

В.Барнадович – член комісії

Т.Городиський – член комісії

Б.Пристай – член комісії.

С.Оленич – секретар комісії

Запрошені:

О.Савран – начальник фінансового управління

А.Шевкенич – начальник відділу охорони здоров’я.

В.Кондзьолка – директор КП «Інститут міста Дрогобича»

М.Оршанська – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Розгляд проекту міського бюджету м. Дрогобича на 2016 рік.

2.Розгляд листів щодо включення в проект бюджету на 2016 рік. 

3.Розгляд  проекту  рішення  Дрогобицької  міської  ради  «Про  використання 

коштів із резервного фонду міського бюджету м. Дрогобича у 2015 році».

4.Розгляд проекту рішення Дрогобицької міської ради «Про внесення змін до 

міського бюджету м. Дрогобича на 2015 рік».



5.Розгляд проекту рішення «Про затвердження розпоряджень міського 

голови про внесення змін в міський бюджет м. Дрогобича на 2015 рік»

6.Про  впорядкування  умов  оплати  праці  міського  голови,  першого 

заступника міського голови, секретаря міської ради та заступника міського 

голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів,  керуючого  справами 

виконкому у 2016 році.

 

СЛУХАЛИ: Р.Курчика, який запропонував затвердити порядок денний.

ВИРІШИЛИ:  Затвердити порядок денний із доповненнями.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 7; «проти» -0; «утримались» - 0. 

1. Розгляд проекту міського бюджету м. Дрогобича на 2016 рік.

СЛУХАЛИ:  О.Савран, яка   ознайомила  з  проектом міського  бюджету  м. 

Дрогобича на  2016 рік.

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати  сесії  ДМР    підтримати  проект  міського 

бюджету м. Дрогобича на  2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 7; «проти» -0; «утримались» - 0.

2.  СЛУХАЛИ:  Звернення  члена  бюджетної  комісії  В.Барнадовича,  який 

запропонував на 2016 рік збільшити план надходжень акцизного податку від 

реалізації тютюну та алкогольних виробів до 20 млн.грн.

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати  сесії  ДМР  затвердити  плановий  показник  на  2016  рік  по 

акцизному податку в сумі 20 млн. грн.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 7; «проти» -0; «утримались» - 0.

СЛУХАЛИ:  Звернення  директора  КП  «Інститут  міста  Дрогобича»  щодо 

передбачення коштів на утримання КП «Інституту міста Дрогобича» у 2016 

році збільшити до 348 тис.грн. 



ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії ДМР затвердити плановий показник на 2016 рік по КП 

Інститут міста Дрогобича  в сумі 250 тис.грн.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 7; «проти» -0; «утримались» - 0.

СЛУХАЛИ:  Звернення  начальника  відділу  охорони  здоров’я  щодо 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1024 

«Про  затвердження  нормативу  забезпечення  стаціонарними  лікарняними 

ліжками  у  розрахунку  на  10  тис.  населення».   Підпадає  скороченню 

приблизно 350 ліжок.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома та переглянути це питання на наступній 

бюджетній комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 7; «проти» -0; «утримались» - 0.

3. СЛУХАЛИ:  О.Савран, яка   ознайомила  з  проектом  рішення  «Про 

використання коштів із резервного фонду міського бюджету м. Дрогобича у 

2015 році».

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії ДМР  затвердити рішення «Про використання коштів із 

резервного фонду міського бюджету м. Дрогобича у 2015 році».

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 7; «проти» -0; «утримались» - 0.

4.  СЛУХАЛИ:  О.Савран, яка   ознайомила  з  проектом  рішення  «Про 

внесення змін в міський бюджет м. Дрогобича на 2015 рік».

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ДМР  затвердити рішення «Про внесення 

змін в міський бюджет м. Дрогобича на 2015 рік».

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 7; «проти» -0; «утримались» - 0.



5.  СЛУХАЛИ:  О.Савран, яка   ознайомила  з  проектом  рішення  «Про 

затвердження  розпоряджень  міського  голови про  внесення  змін в  міський 

бюджет м. Дрогобича на 2015 рік».

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ДМР  затвердити рішення «Про внесення 

змін в міський бюджет м. Дрогобича на 2015 рік».

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 7; «проти» -0; «утримались» - 0.

6.  СЛУХАЛИ:  Звернення  начальника  відділу  бухгалтерського  обліку  та 

звітності  виконавчих  органів  щодо  впорядкування  умов  оплати  праці 

міського голови, першого заступника міського голови, секретаря міської ради 

та  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів, 

керуючого справами виконкому у 2016 році.

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати  сесії   ДМР  прийняти  рішення  «Про 

впорядкування  умов  оплати  праці  міського  голови,  першого  заступника 

міського  голови,  секретаря  міської  ради  та  заступника  міського  голови  з 

питань  діяльності  виконавчих  органів.  керуючого  справами  виконкому  у 

2016 році».

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 7; «проти» -0; «утримались» - 0. 

Голова комісії                                                                                        Р.Курчик

Секретар комісії                                                                                    С.Оленич


