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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 11
засідання постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету,
фінансів та комунальної власності
м. Старобільськ
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01.07.2016 року
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Всього членів комісії – 7
Присутні – 5 Приходько М.І., Лисюк Г.М., Лаврова Р.І., Хоруженко О.В.,
Козачок О.І..
Відсутні – 2 Рибалко О.Л., Івашко Н.О..
Головуючий: Приходько М.І., голова комісії.
Секретар засідання: секретар комісії відсутній.
Запрошені: В.о міського голови, секретар міської ради Липовий Р.О.,
Заступник міського голови з фінансових питань – головний бухгалтер Конкіна
О.А., голова постійної комісії з питань земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Літвінова Я.М., голова постійної
комісії з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації
Барабаш С.І., депутат міської ради, голова фракції від ПП «Опозиційний блок»
Кривошея В.А..
Присутні: В.о міського голови, секретар міської ради Липовий Р.О., Заступник
міського голови з фінансових питань – головний бухгалтер Конкіна О.А., голова
постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища Літвінова Я.М., голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації Барабаш С.І.,
депутат міської ради, голова фракції від ПП «Опозиційний блок» Кривошея
В.А., депутат міськради Чуприна В.О..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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1. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Доповідає: Конкіна О.А.
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2. Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Старобільської міської
ради «Про встановлення місцевих податків та зборів, акцизного податку
на 2017 рік в м. Старобільськ» в частині встановлення акцизного
податку, єдиного податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки та туристичного збору.
Доповідає: Конкіна О.А.
3. Різне

СЛУХАЛИ:
Приходько М.І., депутата, голову постійної, яка доповіла, що у зв’язку з
відсутністю секретаря комісії Рибалко О.Л. необхідно обрати тимчасово
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виконуючого обов’язки секретаря сьогоднішнього засідання постійної комісії.
Була запропонована кандидатура депутата, члена комісії Лаврову Р.І.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити депутата, члена комісії Лаврову Р.І. тимчасово виконуючого
обов’язки секретаря сьогоднішнього засідання постійної комісії.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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1. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка спочатку запропонувала внести зміни до міського
бюджету на 2016 рік у відповідності до ст.ст. 26, 28, 61-64, 66 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23,57, 69, 69-1,70, 71,
72, 78, 91 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради сьомого
скликання від 24.12.2015 року № 2/14 «Про міський бюджет на 2016 рік» (із
змінами) у межах загальної річної суми бюджетних призначень. А саме,
провести перерозподіл бюджетних призначень та асигнувань згідно з
додатком до проекту рішення виконкому міської ради та пояснювальної
записки, що додається. За рахунок зменшення асигнувань загального фонду
по кодам тимчасової класифікації видатків 010116 і 100203 та економічної
класифікації видатків 2240 і 2800 пропоную збільшити асигнування по
кодам економічної класифікації видатків:
 2273 для реєстрації зобов’язань у червні-липні 2016 року на
2 700
грн. у зв’язку з тим, що несвоєчасно відшкодовують кошти орендарі
приміщень та з причини не здійснення проходження платежів за
електричну енергію Управлінням Державної казначейської служби
України у Старобільському районі;
 2800 для реєстрації зобов’язань у червні-липні 2016 року на
4 379 грн по оплаті рахунків по пені за активну електроенергію, на
1 378 грн. для оплати видатків по судовому збору щодо казначейської
служби з приводу проведення розрахунків за спожиту електроенергію і
на 4 043 грн. для оплати членських внесків за 2016 рік ВАОМС
«Асоціація міст України»
Розбіжності між даними, що відображені в додатку до проекту рішення
виконкому міської ради та даними, що відображені в пояснювальній записці,
виникли у зв’язку з тим, що згідно вимогам Бюджетного кодексу України та
типової форми рішення, зміни до бюджету проводяться за процедурою
затвердження бюджету, тому у додатку про внесення змін відображаються
тільки ті дані, що відносяться до оплати праці, комунальних послуг та
енергоносіїв, тобто 8 370 грн. (видатки на комунальні послуги та енергоносії).
По спеціальному фонду у відповідності до наказу Міністерства фінансів
України від 12.03.2012 року № 333 «Про затвердження Інструкції щодо
застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо
застосування класифікації кредитування бюджету» (із змінами) при
формуванню бюджету видатки у сумі 17 770 грн. необхідно було відобразити по
коду 2240.
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Потім Конкіна О.А. відмовилась від запропонованих змін, мотивуючи це тим,
що на початку місяця їх не актуально проводити, оскільки, планується чергова
сесія міськради вже 13 липня 2016 року. Тому, більш ретельніше розгуляним
звіт про виконання бюджету за перше півріччя 2016 року, виявимо зекономлені
бюджетні призначення та бюджетні асигнування і направимо їх на
першочергові заходи, які актуальні на теперішній час.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка повідомила, що не заперечує, щоб зміни, які пропонувала
провести Конкіна О.А. розглянути вже на сесії міськради 13.07.2016 року.
ВИРІШИЛИ:
1. Розглянути запропоновані зміни на сесії міськради.
2. Працівникам міськради необхідно заздалегідь планувати та повідомляти про
проведення сесій та комісій.
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2. СЛУХАЛИ:
3. Конкіну О.А., яка повідомила, що регуляторний акт щодо аналізу
регуляторного впливу проекту рішення Старобільської міської ради «Про
встановлення місцевих податків та зборів, акцизного податку на 2017 рік в м.
Старобільськ» в частині встановлення акцизного податку, єдиного податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та туристичного збору, був
опублікований в районній газеті «Вісник Старобільщини» та розташований на
сайті міськради 03.06.2016 року для обговорення. Станом на 01.07.2016 року
жодних пропозицій не надійшло, хоча термін обговорення спливає вже
03.07.2016 року. Тому, прошу голів фракцій, голів комісій та депутатів,
провести роботу щодо активнішого обговорення цього проекту рішення та
надати пропозиції чи зауваження.
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка попросила підтримати пропозицію Конкіної О.А.
ВИРІШИЛИ:
1. Доопрацювати проект рішення та надати пропозиції чи зауваження.
2. Розглянути регуляторний акт щодо прийняття місцевих податків і
зборів на розширеній комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
3. СЛУХАЛИ:
Липового Р.О., який запропонував провести спільне (розширене) засідання
постійних комісій 06.07.2016 року та розглянути спірні питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5
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«проти» 0
«утримались» 0
Конкіну О.А., яка доповіла присутнім про використання коштів міського
бюджету на часткові видатки проведені в першому півріччі поточного року.
Інформація щодо цих видатків представлена в довідці що додається.
Приходько М.І. яка розповіла, що надійшли від депутатів міськради додаткові
пропозиції та зауваження, які підлягають обговоренню та прийняттю рішення.
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ВИСТУПИЛИ:
3.1. Барабаш С.О., котра запропонувала розглянути регуляторний акт щодо
прийняття місцевих податків і зборів на розширеній комісії 06.07.2016 року.
ВИРІШИЛИ:
Розглянути це питання на розширеному засіданні комісії 06.07.2016 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
3.2. Кривошею В.А., яка порадила на спільному засіданні комісії 06.07.2016
року дуже ретельно розглянути питання щодо нежитлової будівлі розташованої
за адресою: м. Старобільськ, вул. Залізнична, 1, яка знаходиться в стадії
реконструкції (не діючий, бувший дошкільний навчальний заклад № 58) з
залученням фахівців районної ради.
ВИРІШИЛИ:
1. Розглянути це питання на розширеному засіданні комісії 06.07.2016 року.
2. Запросити працівника районної ради на засіданні комісії 06.07.2016 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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3.3 Лаврову Р.І, яка помітила, що рішенням п»ятої сесії від 30.03.2016 року
№ 5/6 «Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради від
24.12.2015 № 2/12 «Про затвердження структури та штатної чисельності апарату
ради Виконавчого комітету та виконавчих органів Старобільської міської ради»
4 одиниці сторожів затверджено лише до 30 червня 2016 року. Оскільки,
нежитлову будівлю бувшого дитсадока № 58 ще не передано до районної ради
то необхідно подовжити термін наявності сторожів на 1 місяць, тобто до
31.07.2016 року.
ВИРІШИЛИ:
1. Продовжити термін наявності сторожів до 31.07.2016 року.
2. Доручити Конкіній О.А. знайти невикористані асигнування станом на
01.07.2016 року і направити їх на утримання сторожів.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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