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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 25
Засідання постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету,
фінансів та комунальної власності
02.06.2017 року
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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., Лаврова Р.І., Козачок О.І., Івашко Н.О.,
Хоруженко О.В.
Відсутні –2 Рибалко О.Л., Лисюк Г.М.,
Головуючий: Приходько М.І., голова комісії.
Секретар засідання: Хоруженко О.В. секретар комісії.
Запрошені: Заступник головного бухгалтера – провідний спеціаліст
бухгалтерського обліку Кленько О.М., депутат міської ради та голова фракції
від ПП «Опозиційний блок» Кривошея В.А.,
Присутні: Заступник головного бухгалтера – провідний спеціаліст
бухгалтерського обліку Кленько О.М., депутат міської ради та голова фракції
від ПП «Опозиційний блок» Кривошея В.А.,
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.
Доповідає: Кленька О.М.
2. Різне
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Приходько М.І. запропонувала розпочати роботу комісії, вона
ознайомила з порядком денним та попросила затвердити його, оскільки,
пропозицій щодо доповнень (змін) не надійшло.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
1. СЛУХАЛИ:
Кленьку О.М., яка у відповідності до п.23, 27 ч.1 ст. 26, ст. 28, п. 1, 4, 5
ст.61, ст.ст.62-66 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,
ст.ст. 23, 63, 69, 69-1, 70, 71, 72, 78, 91 Бюджетного кодексу України, постанови
Верховної Ради України від 14.03.2017 р. № 1947-VIII «Про призначення
позачергових виборів Старобільського міського голови», постанови
Центральної виборчої комісії від 29.05.2017 р. № 110 «Про затвердження
Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і
проведення позачергових місцевих виборів 11 червня 2017 року та виготовлення
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органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних
запрошень для підготовки і проведення цих виборів», розпорядження голови
Старобільської РДА № 204 від 01.06.2017р. «Про внесення змін до районного
бюджету на 2017 рік», п.20 рішення міської ради від 23.12.2016 року № 14/16
«Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами) запропонувала надати згоду
виконавчому комітету міської ради внести зміни до міського бюджету на 2017
рік, при цьому, збільшити загальний обсяг доходів загального фонду міського
бюджету м.Старобільськ
по КФКД 41037000 «Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів» на 348 100,00 грн. Обсяг видатків
загального фонду міського бюджету збільшити на суму 348 100,00 грн. по
ТКВКБМС 8021 «Проведення місцевих виборів».
Крім того, вона запропонувала внести зміни по загальному фонду, в
межах бюджетних призначень по ТКВКБМС 6060 «Благоустрій міст, сіл,
селищ», а саме:
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
збільшити бюджетні призначення на 190 000 грн. для фінансування
видатків з виготовлення та встановлення металевих контейнерів для
сміття.
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- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зменшити бюджетні
призначення на 190 000 грн.
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ВИСТУПИЛИ:
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Приходько М.І., яка попросила членів комісії підтримати надані
пропозиції.
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ВИРІШИЛИ:
Надати згоду виконавчому комітету на внесення змін до міського
бюджету на 2017 рік з подальшим затвердженням їх на черговій сесії
Старобільської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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Голова постійної комісії
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Секретар комісії

М.І.Приходько
О.В.Хоруженко

