ПРОТОКОЛ № 5
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Дата проведення: 14.01.2021
Час проведення: 12.00 год.
Місце проведення: онлайн засідання
Присутні:

Відсутні:
Присутні:

Рівіс М. М. – голова комісії,
Крулько В. І – заступник голови комісії,
Білецький М. З. – секретар комісії,
Гуледза Ю. Д., Іванчо О. І., Лаба М. М.,
Токар Е. В., Матрунич І. І., Щербей М. В.,
Юрик В. В.
Брензович В. І. - член комісії
Лазар П. Д. – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
Порядок денний

1.
Про перерозподіл освітньої субвенції з державного бюджету на
фінансування інклюзивно-ресурсних центрів
Голова комісії інформував про план проведення засідання постійної
комісії обласної ради з питань бюджету.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято
1. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл освітньої субвенції з державного
бюджету на фінансування інклюзивно-ресурсних центрів
Інформує:
ЛАЗАР Петро Данилович – директор
департаменту фінансів облдержадміністрації
СЛУХАЛИ: Лазар П. Д. доповів, що відповідно до статей 6, 18 і 39 Закону
України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 23 Бюджетного кодексу
України, пункту 13 рішення обласної ради 17.12.2020 № 40 „Про обласний
бюджет на 2021 рік”, враховуючи листи Перечинської міської ради від
21.12.2020 № 1001/07-13 та Тур’є-Реметівської сільської ради від 12.01.2021 №
11/02-06:
1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Лазар П.Д.):
1.1. Здійснити перерозподіл видатків обласного бюджету головному
розпоряднику коштів обласного бюджету – департаменту освіти і науки
облдержадміністрації за КПКВК 0619310 „Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції” (оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивноресурсних центрів): зменшити обсяг трансферту бюджету Тур’є-Реметівської
сільської територіальної громади у сумі 1 855,6 тис.грн. та відповідно збільшити
бюджету Перечинської міської територіальної громади.
ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на
2021 рік та подати їх на розгляд сесії обласної ради та рекомендувати
Перечинській міській раді врахувати видатки на фінансування інклюзивноресурсного центру у розписі бюджету територіальної громади на 2021 рік.
Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

Голова постійної комісії
з питань бюджету

Секретар комісії
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