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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 15
Засідання постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету,
фінансів та комунальної власності
27.10.2016 року

м. Старобільськ
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Всього членів комісії – 7 Приходько М.І., Лисюк Г.М., Лаврова Р.І.,
Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко Н.О., Рибалко О.Л.
Присутні – 5 Приходько М.І., Лисюк Г.М., Лаврова Р.І., Козачок О.І., Івашко
Н.О.
Відсутні – 2 Рибалко О.Л., Хоруженко О.В.
Головуючий: Приходько М.І., голова комісії.
Секретар засідання: Івашко Н.О т.в.о. секретаря комісії.
Запрошені: В.о міського голови, секретар міської ради Липовий Р.О.,
Заступник міського голови з фінансових питань – головний бухгалтер Конкіна
О.А., депутат міської ради, голова фракції від ПП «Опозиційний блок»
Кривошея В.А., голова постійної комісії з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку та інформації Барабаш С.І., голова постійної комісії з
питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
Літвінова Я.М., голова постійної комісії з питань інфраструктури міста
Авдєєнко В.І., директор районного КП «Старобільськвода» КП Халфін Є.Д.,
начальник Старобільського РЕМ Коваленко О.В.
Присутні: В.о міського голови, секретар міської ради Липовий Р.О., Заступник
міського голови з фінансових питань – головний бухгалтер Конкіна О.А.,
депутат міської ради, голова фракції від ПП «Опозиційний блок» Кривошея
В.А., голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації Барабаш С.І., голова постійної комісії з питань
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
Літвінова Я.М., голова постійної комісії з питань інфраструктури міста
Авдєєнко В.І., директор районного КП «Старобільськвода» КП Халфін Є.Д.,
начальник Старобільського РЕМ Коваленко О.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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1. Про розгляд звернення депутата Лаврової Р.І. щодо скасування рішення
виконкому від 29.03.2016 № 73 «Про узгодження місця скиду рідких
нечистот і стічних вод, що вивозяться асенізаційними автомашинами з
вигрібних ям населення та підприємств м.Старобільська».
Доповідає: Доповідає: Липовий Р.О., Халфін Є.Д.
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2. Про звіт по виконанню міського бюджету за 9 місяців 2016 року.
Доповідає: Конкіна О.А.
3. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік
Доповідає: Конкіна О.А.

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

4. Про внесення доповнень до Регламенту Старобільської міської ради
Луганської області сьомого скликання.
Доповідає: Конкіна О.А.
5. Про внесення змін до Статуту КЗ «Парк культури та відпочинку
Старобільської міської ради Луганської
Доповідає: Конкіна О.А.
6. Про скасування рішення міської ради №9/5 від 13.07.2016р. «Про
встановлення місцевих податків і зборів, акцизного податку на 2017 рік у
м. Старобільськ» в частині встановленого відсотка від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки для земельних ділянок за
функціональним призначенням «Для будівництва та/або експлуатації
ринків»
Доповідає: Барабаш С.О.
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7. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.09.2016 №11/4 «Про
розгляд заяви ПАТ «Луганськ-Авто» щодо скасування нарахованої
орендної плати за земельні ділянки, які знаходяться за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ,
вул. Залізнична,1 та вул.
Старотаганрозька,б/н за період з 02.06.2014 по 21.10.2015 р.р.».
Доповідає: Конкіна О.А.
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8. Про розгляд звернення ТОВ ЛЕО щодо встановлення розміру орендної
плати за землю.
Доповідає: Конкіна О.А.
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9. Про розгляд звернення Всеукраїнської спілки автомобілістів щодо
встановлення ставки податку на землю.
Доповідає: Конкіна О.А.
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10.Про розгляд звернення ГУ ДФС у Луганській області Старобільської
ОДПІ про виділення майна КП «Благоустрій м. Старобільськ» для опису в
податкову заставу.
Доповідає: Конкіна О.А.
11.Різне.
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СЛУХАЛИ:
Приходько М.І., депутата, голову постійної комісії, яка доповіла, що у
зв’язку з відсутністю секретаря комісії Рибалко О.Л., яка знаходиться на
лікарняному до 15 грудня 2016 року, необхідно на цей період обрати тимчасово
виконуючого обов’язки секретаря постійної комісії. Була запропонована
кандидатура депутата Івашко Н.О.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити депутата Івашко Н.О. тимчасово виконуючого обов’язки секретаря
постійної комісії на термі до 15 грудня 2016 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
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«утримались» 0
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1. СЛУХАЛИ:
Липового Р.О., який прояснив, що керуючись ст. 30,33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.21 Закону України «Про відходи»
та розглянувши звернення директора районного комунального підприємства
«Старобільськвода» з проханням узгодити місце скидання рідких відходів і
стічних вод, що вивозяться асенізаційними автомашинами з вигрібних ям
населення та підприємств м. Старобільськ визначили місце скидання рідких
відходів і стічних вод, що вивозяться асенізаційними автомашинами районного
комунального підприємства «Старобільськвода» з вигрібних ям населення та
підприємств м.Старобільська це каналізаційна насосна станція №1 (вул.Зарічна,
10, м.Старобільськ). З санепідемстанцією узгоджено.
ВИСТУПИЛИ:
Халфін Є.Д., який роз'яснив, що до прийняття цього рішення приватними
асенізаційними автомашинами нечистоти від приватного сектору вивозились та
зливались де трапилося, що бруднило територію нашого міста. Тому, ми
звернулись до міськради з проханням налагодити контроль за вивезення рідких
побутових відходів. Відтепер, наше районне комунальне підприємство
«Старобільськвода» здійснює контроль над іншими виконавцями послуг щодо
скидання рідких відходів і стічних вод, що вивозяться асенізаційними
автомашинами з вигрібних ям населення та підприємств м. Старобільська
тільки в установлених та узгоджених місцях. Ми також здійснюємо облік та
приймання рідких нечистот в місці скидання рідких відходів і стічних вод, що
вивозяться асенізаційними автомашинами з вигрібних ям населення та
підприємств м. Старобільська та здійснюємо заходи по недопущенню
погіршення якості очистки стічних вод. Згідно звіту за добу зливається
нечистот приблизно 25-30 куб.м., ця послуга платна (3,25 куб.м.* 19 грн.).
Перекачується нечистот 1000 куб.м. при потужності 7000 куб. м. Якщо буде
визначене місце зливу с. Половинкине то тариф для населення зросте.
Маючи нагоду, він попросив членів комісії та запрошених депутатів
міськради надати допомогу, в вигляді субвенції районному бюджету від
міського бюджету, районному комунальному підприємству «Старобільськвода»
на придбання програмного забезпечення нарахувань абонентам (юридичним та
фізичним особам) за послуги водопостачання та водовідведення в сумі 41 900
грн. (звернення від 22.08.2016 року № 320/3), бо діюче програмне забезпечення
є власністю підприємства «Луганськвода», яке не підконтрольне Україні.
Приходько М.І., яка з'ясувала, що на її думку, рішення виконкому від
29.03.2016 № 73 було прийнято вчасно, тому скасовувати його не варто.
Пропоную підтримати пропозицію щодо виділення коштів РКП
«Старобільськввода»» на придбання програмного забезпечення нарахувань
абонентам (юридичним та фізичним особам) за послуги водопостачання та
водовідведення в сумі 41 900 грн. (звернення від 22.08.2016 року № 320/3),
ВИРІШИЛИ:
1. Про скасування рішення виконкому від 29.03.2016 № 73 на розгляд сесії
міської ради не виносити.
2. Доручити працівникам міськради звернутися до екологічної служби щодо
надання роз’яснення чи місце скидання рідких відходів і стічних вод, що
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вивозяться асенізаційними автомашинами з вигрібних ям населення та
підприємств м. Старобільськ визначене за адресою м. Старобільськ,
каналізаційна насосна станція № 1 (вул.Зарічна, 10, м.Старобільськ) є
небезпечним ? Чи не шкодить екології міста?
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4
«проти» 1Лаврова Р.І.
«утримались» 0
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3. Надати з міського бюджету субвенцію районному бюджету на придбання
програмного забезпечення нарахувань абонентам (юридичним та
фізичним особам) за послуги водопостачання та водовідведення в сумі
41 900 грн.
4. Про виділення коштів на придбання програмного забезпечення
нарахувань абонентам (юридичним та фізичним особам) за послуги
водопостачання та водовідведення в сумі 41 900 грн. винести на розгляд
сесії міської ради.
5. Конкіній О.А. відкоригувати проект рішення «Про внесення змін до
міського бюджету на 2016 рік» з урахуванням виділення коштів на придбання
програмного забезпечення нарахувань абонентам (юридичним та фізичним
особам) за послуги водопостачання та водовідведення в сумі 41 900 грн.
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2. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка запропонувала затвердити звіт про виконання міського
бюджету м.Старобільськ за дев’ять місяців 2016 року в обсягах: за доходами –
18 761 253,65 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 18 141 758,12
грн., спеціальному фонду бюджету – 619495,53 грн., по видаткам в обсязі –
12 574 230,54 грн., в тому числі по загальному фонду – 6 182 642,79 грн., по
спеціальному фонду – 6 391 587,75 грн. з перевищенням доходів над видатками
загального фонду на – 11 959 115,33 грн.; перевищенням видатків
над
доходами спеціального фонду бюджету на - 5 772 092,22 грн.
Вона також пояснила, що згідно проведеного аналізу доходної частини
бюджету за дев’ять місяців 2016 року до загального фонду міського бюджету
надійшло з урахуванням субвенцій з державного бюджету - 18 141,6 тис. грн. ,
що становить 109,6 відсотка до затвердженого показника, який склав 16 559,5
тис. грн.. Перевиконання доходної частини бюджету становить – 1 582,3 тис.
грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи загального
фонду міського бюджету без врахування субвенцій та дотацій з інших
бюджетів збільшились на 5 059,3 тис. грн.. Доходи спеціального фонду міського
бюджету у 2016 році, менше ніж доходи у 2016 році у зв’язку із тим , що в 2016
році до доходів спеціального фонду не зараховується плата за послуги, яка
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сплачувалась батьками за утримання дітей в ДНЗ, а також спонсорські внески
батьків – ця сума становить -1 335,6 тис. грн.
Пояснювальна записка додається.
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ВИСТУПИЛИ:
Барабаш С.О., яка попросила більш детально розповісти про
використання коштів на проведення свята 9 травня, про поточний ремонт доріг
та тротуарів, а саме на вул. Південній , обстеження дна ріки Айдар та за які
роботи міськрада платить підприємству «Стартрейд». На всі запитання вона
отримала відповіді, які її задовільнили. Детальні пояснення надані в
електронному вигляді 24.10.2016 року пояснила Конкіна О.А..
Козачок О.І., який запитав, чому постійно КП «Благоустрій» має
заборгованість перед бюджетом та фондами ? Чому виконані роботи КП
«Благоустрій» не оплачені міськрадою ? Він теж отримав пояснення.
Приходько М.І., яка запропонувала затвердити звіт про виконання
міського бюджету м.Старобільськ за дев’ять місяців 2016 року.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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3. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка у відповідності до статей 26, 28, 61-64, 66 Закону
України «Про місцеве самоврядування в України», статей 23, 63, 69, 69-1, 70,
71, 78, 91 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 24.12.2015
року № 2/14 «Про міський бюджет на 2016 рік» (із змінами), постанови
Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2016 р. № 678 «Про внесення змін у
додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. №
395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій», пояснювальної записки та керуючись п.23 ч.1
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні внести зміни
до рішення міської ради від 24.12.2015 року № 2/14 «Про міський бюджет на
2016 рік. Збільшити загальний обсяг доходів за рахунок перевиконання
загального фонду міського бюджету м. Старобільськ 1 425 646 грн. (1 383 746
грн. + 41 900 грн.). Обсяг видатків загального фонду міського бюджету
збільшити на 89 456 грн. (47 556 + 41 900 грн.). Обсяг видатків спеціального
фонду міського бюджету збільшити за рахунок коштів, що передаються із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму
1 336 190, 00 грн. Пояснювальна записка додається.
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати запропоновані зміни до
міського бюджету.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
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«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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4. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка запропонувала внести зміни до Регламенту
Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання керуючись
ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», постанови
КМУ № 440 від 13.07.2016 р. «Про затвердження Порядку ведення Реєстру
неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств,
установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати запропоновані зміни до
Регламенту Старобільської міської
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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5. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка попросила підтримати зміни до
статуту КЗ «Парк
культури та відпочинку» Старобільської міської ради Луганської області
керуючись ст. 40, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових
організацій», постанови КМУ № 440 від 13.07.2016 р. «Про затвердження
Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення
неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з
Реєстру» та враховуючи звернення адміністрації КЗ «Парк культури та
відпочинку» № 32 від 03.10.2016 року.
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати запропоновані зміни до
міського бюджету статуту КЗ «Парк культури та відпочинку» Старобільської
міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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6. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка попросила скасувати рішення міської ради № 9/5 від
13.07.2016р. «Про встановлення місцевих податків і зборів, акцизного податку
на 2017 рік у м. Старобільськ» а саме: встановлений 5% відсоток від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки для земельних ділянок за
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функціональним призначенням «Для будівництва та/або експлуатації ринків» у
частині «Додаток 3 «Положення про плату за землю в місті Старобільськ»,
таблиця «Відсотки від нормативної грошової оцінки земельних ділянок
відповідно до їх функціонального використання», строка 10.
Відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарчої діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV, проект
регуляторного акту, до якого було внесено зміни, повинно оприлюднити для
ознайомлення субꞌєктів господарювання та отримання зауважень і пропозицій.
При підготовці проекту регуляторного акту «Про встановлення місцевих
податків і зборів, акцизного податку на 2017 рік у м. Старобільськ» було внесені
зміни (збільшено з 3 до 5 відсотків) у відсоток від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки для земельних ділянок за функціональним призначенням
«Для будівництва та/або експлуатації ринків», але оприлюднення проекту із
змінами не відбулось.
Таким чином, процедура прийняття цього регуляторного акту має ознаки
порушення ст.6, абз.3 ст.9, абз.2 ст.11, ст.36 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики в сфері господарчої діяльності».
Відповідно до ст.36 цього Закону у разі виявлення будь-якої з
обставин, у данному випадку - проект регуляторного акта не був оприлюднений,
міська рада має право вжити передбачених законодавством заходів для
припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно
до
закону
скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.
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ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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7. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка запропонувала керуючись ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» внести зміни до рішення міської ради від
23.09.2016 р. № 11/4 «Про розгляд заяви ПАТ «Луганськ-Авто» щодо
скасування нарахованої орендної плати за земельні ділянки, які знаходяться за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
вул. Залізнична,1 та вул.
Старотаганрозька, б/н за період з 02.06.2014 по 21.10.2015 р.р.» , а саме пункт 1
рішення від 23.09.2016 № 11/4 доповнити : «в сумі 106 560,94 грн.».
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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8. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка повідомила, що до міської ради звернулося ТОВ
«ЛЕО» з проханням зменшити ставку орендної плати за землю з 7 % до 3%.
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9. СЛУХАЛИ:
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Коваленко О.В., який пояснив, що підприємство не має можливості
сплачувати орендну плату за землю у розмірі 7%, оскільки воно працює за
тарифами, які регулюються державою та затверджуються НКРЕКП України. В
діючих тарифах на електроенергію по статті «Плата за землю» визначено
розмір земельного податку 1 (один) відсоток від НГО землі. Тому, просимо
встановити розмір орендної плати за землю 3 (три) відсотка від НГО землі.
Приходько М.І., яка попросила надати договір оренди, зі слів Конкіної
О.А. договір втратив чинність, нову угоду ще не уклали.
Приходько М.І., яка запропонувала членам комісії, не встановлювати пільгову
ставку, тому що, пунктом 12.3.7 Податкового кодексу України не дозволяється
міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків
та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних
осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів. Крім того, ми не
можемо порушувати принципи податкового законодавства, а саме, рівності усіх
платників перед законом, забезпечення однакового (єдиного) підходу до всіх
платників податків, соціальної справедливості.
ВИРІШИЛИ:
1. Дане питання на розгляд сесії міської ради не виносити.
2. Ставку орендної плати залишити без змін.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
«тимчасово покинули засідання комісії» 1 Лисюк Г.М.
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Конкіну О.А., яка відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п.4.5, ст.4, 7, 8, 10, 12, 14, 30, 265-269 Податкового
кодексу України, ст.3 Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу
України та враховуючи зміни законодавчих актів протягом 2011-2015 років в
частині встановлення місцевих податків та зборів, а також враховуючи те, що в
Положенні про транспортний податок (додаток 2 рішення) не враховані вимоги
Податкового кодексу України (п.2.1), та необхідності врегулювання питання
сплати податку на землю благодійних та громадських організацій, діяльність
яких не передбачає одержання прибутку запропонувала внести зміни та
доповнень до рішення міської ради від 13.07.2016 р. № 9/5 «Про встановлення
місцевих податків і зборів, акцизного податку на 2017 рік у м. Старобільськ»
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ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
«тимчасово покинули засідання комісії» 1 Лисюк Г.М.
10. СЛУХАЛИ:
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