st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 18
Засідання постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету,
фінансів та комунальної власності
17.02.2017 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 – 6 Приходько М.І., Лисюк Г.М., Лаврова Р.І., Козачок О.І., Івашко
Н.О., Хоруженко О.В.
Відсутні – 1 Рибалко О.Л.
Головуючий: Приходько М.І., голова комісії.
Секретар засідання: Івашко Н.О., секретар комісії.
Запрошені: В.о. міського голови, секретар міської ради Литвинова Я.М.,
заступник головного бухгалтера – провідний спеціаліст бухгалтерського обліку
Кленько О.М., депутат міської ради та голова фракції від ПП «Опозиційний
блок» Кривошея В.А., голова постійної комісії з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку та інформації Барабаш С.І.
Присутні: В.о. міського голови, секретар міської ради Литвинова Я.М.,
заступник головного бухгалтера – провідний спеціаліст бухгалтерського обліку
Кленька О.М., депутат міської ради та голова фракції від ПП «Опозиційний
блок» Кривошея В.А., голова постійної комісії з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку та інформації Барабаш С.І.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звіт по виконанню міського бюджету за 2016 рік.
Доповідає: Кленька О.М.
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2. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.
Доповідає: Кленька О.М.
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3. Про затвердження Переліку видів громадських робіт в м.Старобільськ на
2017 рік.
Доповідає: Кленька О.М.
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4. Про затвердження показників
статутного
підприємства «Благоустрій м.Старобільськ».

фонду

комунального

Доповідає: Кленька О.М.

5. Про затвердження Програми відшкодування частини відсоткових ставок
за залученими кредитами на 2017-2019 роки.
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6. Про внесення змін до рішення міської ради від 13.07.2016 №9/5 «Про
встановлення місцевих податків і зборів, акцизного податку на 2017 рік у
м. Старобільськ».
Доповідає:Кленька О.М., Чакіна І.В., Авраменко О.В.
7. Про затвердження Положення про звання Почесний громадянин міста
Старобільська в новій редакції.
Доповідає: Авраменко О.В.
8. Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань
добровільного об’єднання територіальних громад в новій редакції.
Доповідає: Літвінова Я.М.
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СЛУХАЛИ:
Приходько М.І., яка представляла на розгляд порядок денний та
запропонувала затвердити його, оскільки, пропозицій щодо доповнень (змін) не
надійшло.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 6 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
1. СЛУХАЛИ:
Кленьку О.М., яка представила на розгляд у відповідності до п.23
ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 80
Бюджетного кодексу України проект рішення «Про затвердження звіту по
виконанню міського бюджету м.Старобільська за 2016 рік» і запропонувала
затвердити звіт по виконанню міського бюджету м.Старобільська за 2016 рік в
обсягах:
за доходами – 19 701 938,50 грн., в тому числі по загальному фонду
бюджету – 18 988 489,93 грн., спеціальному фонду бюджету – 713 448,57 грн.;
по видаткам в обсязі – 19 102 258,95 грн., в тому числі по загальному
фонду – 7 779 997,91 грн., по спеціальному фонду – 11 322 261,04 грн. з
перевищенням доходів над видатками загального фонду на – 11 208 492,02 грн.;
перевищенням видатків на доходами спеціального фонду бюджету
на
10 608 812,47 грн.
Детальний аналіз про виконання міського бюджету
представлено в пояснювальній записці та додатках 1-4 до проекту рішення, які
додаються.

st

ar

ob

ВИСТУПИЛИ:
Лаврова Р.І., Лисюк Г.М. які запримітили, що в пояснювальній записці
є технічні помилки, які не відповідають даним, що відображені в додатках до
проекту рішення. Тому, запропонували доповідачу їх терміново поправити.
Івашко Н.О., запитала чому нема видатків у звіті за 2016 рік на ремонт
туалету загального користування по вул. Центральна, 36 ?
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Лаврова Р.І., яка відповіла на питання Івашко Н.О. і сказала, що в 2016
році асигнування передбачені на ремонт туалету загального користування по
вул. Центральна, 36 були зменшені на загальну суму 322 051 грн. і направлені
на ремонт каналізаційного колектора по вул. Гімназичній, 11.
Приходько М.І., яка відреагувала на питання Івашко Н.О. і сказала, що
видатки в 2016 році не проводились, вони заплановані в міському бюджеті на
2017 рік. Вона в черговий раз попросила працівників міськради більш
детальніше робити пояснення та проводити детальніші обґрунтування в
пояснювальних записках. Вона сказала, що в пояснювальній записці відсутнє
пояснення виконання в цілому по загальному та спеціальному фондах доходної
частини міського бюджету. Нема аналізу в цілому по податкових та
неподаткових надходженнях та видатках спеціального фонду.
ВИРІШИЛИ:
1. Проводити більш детальніші обґрунтування та пояснення в
пояснювальних записках.
2. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 6 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
2. СЛУХАЛИ:
Кленьку О.М., , яка керуючись статями 26, 28, 61-64, 66 Закону України
«Про місцеве самоврядування в України», статями 23, 63, 69, 69-1, 70, 71, 72, 78,
91 Бюджетного кодексу України, рішенням міської ради від 23.12.2016 року
№ 14/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішенням міської ради від
26.01.2017 р. № 16/3 «Про внесення змін до рішення Старобільської міської
ради від 23.12.2016 р. № 14/3 «Про затвердження структури та штатної
чисельності апарату ради та виконавчого комітету Старобільської міської ради»
запропонувала внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2017 року
№ 14/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», а саме за рахунок вільного залишку
коштів на початок року в сумі 671 049 грн. збільшити видатки загального фонду
міського бюджету на 14 299 грн. а спеціального фонду міського бюджету на
656 750 грн. При цьому, Пункт 5 рішення викласти у такій редакції:
«Установити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 671 049 грн.
джерелом покриття якого визначити залишки коштів загального фонду міського
бюджету. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі
9 803 813 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 9 803 813 грн.
джерелом покриття якого визначити кошти, одержані із загального бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду).
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ВИСТУПИЛИ:
Літвінова Я.М., доповіла, що запропоновані зміни вкрай необхідні:
45 000 грн. для оплати інформаційно-консультаційних послуг з розробки
Стратегічного плану економічного розвитку міста Старобільська до 2025 року;
23 721 грн. для оплати експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням
кімнат № 7 та № 21 в гуртожитку за адресою: м.Старобільськ, вул.. 1 Травня, 18,
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які зарезервовані за дітьми-сиротами; 7 541,00 грн., на коригування проекту по
об’єкту «Капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі по вул..
Центральна, 36 м. Старобільськ Луганської області»; 423 870 грн. на
капітальний ремонт адміністративної будівлі (фойє, сходовий хідень) вул..
Центральна,36, м. Старобільськ, Луганської області (аварійна ситуація); 109
718,00 грн., для виконання робіт по будівництву прибудови до адміністративної
будівлі парка культури та відпочинку м. Старобільськ під встановлення
твердопаливного котла; 8 080,00 грн., на проектні роботи по капітальному
ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Гімназична, 11 м. Старобільськ
Луганської області; 7 541,00 грн., на проектні роботи по капітальному ремонту
покрівлі житлового будинку по вул. Гімназична, 27 м. Старобільськ Луганської
області; 100 000, 00 грн., на внески у статутний фонд для КП "Благоустрій м.
Старобільськ", на функціонування та організацію безперебійної роботи
комунального підприємства.
Івашко Н.О., яка запитала за рахунок чого в міській раді були встановлені
камери спостереження ?
Приходько М.І., Лаврова Р.І., які пояснили Івашко Н.О., що при затвердженні
міського бюджету на 2017 рік в Програму iнформатизацiї виконавчого комітету
мiськради на 2016-2017 року було внесено зміни, а саме збільшено
розрахункову потребу витрат до 400 тис. грн.
Козачок О.І., Кривошия В.А., які уточнили, що одна кімната по вул.. 1
Травня, 18, є опорним пунктом поліції і не зарезервована за дітьми-сиротами.
Навіть виникла пропозиція Козачка О.І. щоб опорний пункт ліквідувати.
Приходько М.І., яка запропонувала винести це питання на розгляд сесії
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 6 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
3.
СЛУХАЛИ:
Кленьку О.М., яка керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ч.3 ст.31 Закону України «Про зайнятість
населення», Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового
характеру затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013
№ 175 (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2012
№ 1008 «Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та
стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року» та з
метою забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян та
одночасного вирішення питань соціального розвитку міста Старобільськ
запропонувала затвердити Перелік видів громадських робіт в м. Старобільськ на
2017 рік, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам
громади міста та сприяють їх соціальному розвитку.
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
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«за» 6 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
4. СЛУХАЛИ:
Кленьку О.М., яка відповідно до ст.2 , п.27 ст.26 та ст.60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ч.4 ст.78, ст.135 та п.1 ст.140
Господарського кодексу України, рішення міської ради від 28.12.2012 р.
№ 31/11 «Про міський бюджет на 2013 р.» (із змінами), рішення міської ради від
07.02.2014р. № 44/17 «Про міський бюджет на 2014 р.» (із змінами), рішення
міської ради від 31.05.2016 р. №7/1, від 13.07.2016 р. № 9/3, від 23.09.2016 р.
№ 11/2, від 03.11.2016 р. № 12/5 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік» та з метою впорядкування розміру статутного фонду комунального
підприємства «Благоустрій м. Старобільськ» запропонувала затвердити розмір
статутного фонду комунального підприємства «Благоустрій м. Старобільськ»,
який був профінансований Старобільською міською радою за рахунок коштів
бюджету розвитку станом на 01.01.2017 р. в сумі - 5 979 255 (п’ять мільйонів
дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч двісті п’ятдесят п’ять грн.).
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка зауважила, що до проекту рішення необхідно було
підготувати додаток з розшифровкою найменувань рішень, виділених коштів
згідно кожного рішення та датою перерахування коштів комунальним
підприємствам. Також необхідно було скласти акт звірки з комунальними
установами, які отримали кошти до статутних фондів.
Літвінова Я.М., яка наполягала, щоб це питання було розглянуто на сесії
міськради. За годину до сесії всі пояснення будуть надані.
ВИРІШИЛИ:
1. Доопрацювати проект рішення.
2. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4
«проти» 0
«утримались» 2 Лаврова Р.І., Лисюк Г.М.
5. СЛУХАЛИ:
Кленьку О.М., яка керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою сприяння залученню коштів населення на
впровадження енергозберігаючих заходів через механізм кредитування
населення - об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів
самоорганізації населення – будинкових комітетів та
фізичних осіб
запропонувала затвердити Програму відшкодування частини відсоткових ставок
за залученими кредитами на 2017-2019 роки. Розмір відшкодування відсотків за
надані кредитно-фінансовими установами кредити становить одну облікову
відсоткову ставку Національного Банку України (січень 2017 року 14%), але не
більше ніж відсоткова ставка, передбачена кредитною угодою, а також не
більше 25%.
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 6 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
6. СЛУХАЛИ:
Кленьку О.М., Чакіну І.В., Авраменко О.В., які представили на
розгляд проект рішення «Про внесення змін в рішення Старобільської міської
ради від 13.07.2016 р. за № 9/5 «Про встановлення місцевих податків і зборів,
акцизного податку на 2017 рік у м. Старобільськ» у зв»язку з прийняттям
Верховною радою України законів України від 20.12.2016 року № 1791-УІІІ
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у
2017 році» та від 21.12.2016 року № 1797 «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вони повідомили, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого
самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на
виконання цих Законів, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та
пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4
та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5
«проти» 0
«утримались» 0
«тимчасово покинули засідання комісії» 1 Івашко Н.О.
7. СЛУХАЛИ:
Авраменко О.В., яка представила на розгляд та затвердження проект
рішення «Про затвердження Положення про звання Почесний громадянин
міста Старобільськ» керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою вшанування почесних громадян міста
Старобільськ.
ВИСТУПИЛИ:
Лаврова Р.І., яка підмітила, що пункт 4.11 має некоректну текстівку.
Авраменко О.В., яка на зауваження Лаврової Р.І. запропонувала в
пункті 4.11після слів «мають право» доповнити словами «бути похованими».
Літвінова Я.М., яка порадила пункт 4.1 доповнити такими словами «з
першочерговим правом дорадчого голосу».
Барабаш С.І., яка теж порадила в пункті 4.8 слова «(з 2018 року)»
виключити та доповнити пункт словами «з наступного бюджетного року».
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати це питання з урахуванням
внесених змін.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 6 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
8. СЛУХАЛИ:
Літвінову Я.М., яка відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад та керуючись статтями 25, 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», представила на
розгляд проект рішення «Про затвердження Порядку проведення громадських
обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад», який
розроблено працівниками міськради і запропонувала його підтримати.
ВИСТУПИЛИ:
Барабаш С.І., яка неодноразово, дуже наполегливо просила видалити
пункт 3 Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного
об’єднання територіальних громад, а саме, видалити слова « згідно з
перспективним планом формування територіальної громади».
Літвінова Я.М. категорично проти пропозицій, які запропонувала
Барабащ С.І.
Приходько М.І., яка теж проти пропозицій Барабаш С.І., вона
запропонувала винести це питання на розгляд сесії без внесення змін до проекту
рішення.
Лаврова Р.І., яка зауважила, що Порядок проведення громадських
обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад
необхідно затверджувати.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 6 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
9. СЛУХАЛИ:
9.1 Приходько М.І., яка зробила зауваження, про те, що в назві проектів
рішень не потрібно писати слова «в новій редакції», оскільки назва рішень
повинна бути стислою і обґрунтованою згідно нормативним актам з
діловодства.
9.2 Літвінову Я.М., яка доповіла, що протокольним дорученням голови
Старобільської райдержадміністрації Гарькавим А.І. зобов»язано міськраду
придбати один житловий будинок для дітей - сиріт. Вона також повідомила , що
райдержадміністрація не може давати чітких вказівок органам місцевого
самоврядування. Вона додала, що у міському житловому фонді є вільні кімнати
у гуртожитках для дітей-сиріт, тому потреби у придбанні житла нема.

М.І.Приходько

Секретар комісії

Н.О.Івашко
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