
ПРОТОКОЛ № 6 
засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 

планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку 

14.03.2016 р.                                                                                          м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 
Присутні на засіданні 5 чол.: 

Голова комісії  - Яглінський Валерій Станіславович 
Заступник голови комісії - Заворотний Андрій Юрійович 
Секретар комісії –  Зеленовська Лілія Миколаївна 
Члени комісії:     
Сидорчук Олександр Олександрович  
Коротун Надія Василівна 

Запрошені: начальник Відділу освіти Деражнянської РДА Сінькевич Ж. М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зміни до міського бюджету на 2016 рік  
Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко 

І.Д. 

По даному питанню:    

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
«Про зміни до міського бюджету на 2016 рік» та уточнила, що субвенція на 
утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об’єктів спільного користування» стосується лише 
забезпечення безкоштовного харчування учнів з багатодітних сімей та 
соціально – вразливих верств населення загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Деражня. 

СЛУХАЛИ: начальника Відділу освіти Деражнянської РДА Сінькевич 
Ж. М., яка надала роз’яснення по програмі «Безкоштовне харчування учнів м. 
Деражні на 2016 р» визначеної рішенням Деражнянської районної ради. 



ВИСТУПИВ: заступник голови постійної комісії з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку - Заворотний А. Ю., 
який задав запитання головному бухгалтеру Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д. з якого числа діятиме безкоштовне харчування дітей та  на 
яких умовах, яким категоріям дітей раніше надавалася соціальна пільга. 

ВИСТУПИВ: член постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Коротун Н.В., яка 
запропонувала головному бухгалтеру Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д. надати роз’яснення по зазначеному  рішенню Деражнянської районної 
ради. 

По даним питанням вище зазначеним особам головним бухгалтером 
Деражнянської міської ради Гончаренко І.Д. були надані роз’яснення. 

ВИСТУПИВ: голова Деражнянської міської ради Ковпак А.М., який 
пояснив, що дана прогалина виникла у зв’язку із не чітким формулюванням 
листа Деражнянської районної ради, що даний механізм по субвенціям є 
нововведенням для всіх, однак вивчивши чинне законодавство дане питання 
сьогодні чітко врегульовано.  

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який 
зазначив, що на попередньому засіданні постійної комісії Деражнянської 
міської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально – 
економічного розвитку членами комісії були надані пропозиції та зауваження  
по даному питанню, однак вони були не враховані  та не взяті до уваги у 
зв’язку із чим і виникли дані неточності та наголосив на необхідності більш 
відповідальніше відноситись до пропозицій комісій та враховувати їх у 
роботі з метою недопущення виникнення подібних випадків. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про зміни до міського бюджету на 2016 рік  та винести його на розгляд 
шостої позачергової сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

Голова постійної комісії              Яглінський В.С. 

Секретар постійної комісії                                         Зеленовська Л.М. 




