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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 28
Засідання постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету,
фінансів та комунальної власності
25.07.2017 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., Рибалка О.Л.
Присутні – 4 Приходько М.І., Лаврова Р.І., Козачок О.І., Івашко Н.О..
Відсутні – 3 Рибалка О.Л., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В.
Головуючий: Приходько М.І., голова комісії.
Секретар засідання: секретар комісії відсутній.
Запрошені: Літвінова Я.М. – голова міської ради, Конкіна О.А. - заступник
міського голови з фінансових питань-головний бухгалтер, депутат міської ради
та голова фракції від ПП «Опозиційний блок» Кривошея В.А., начальник
відділу з питань преси, інформаційно-комп'ютерного забезпечення Цегельник
С.В..
Присутні: Літвінова Я.М. – голова міської ради, Конкіна О.А. - заступник
міського голови з фінансових питань-головний бухгалтер, депутат міської ради
та голова фракції від ПП «Опозиційний блок» Кривошея В.А., начальник
відділу з питань преси, інформаційно-комп'ютерного забезпечення Цегельник
С.В., головний бухгалтер КП «Благоустрій» Скляров Олексій Андрійович,
житель міста Старобільська Левченко Сергій Іванович (вул..Дойчева, 14).
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету
Старобільської міської ради.
Доповідає: Літвінова Я.М.
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2. Про затвердження Звіту по виконанню міського бюджету за ІІ квартал
2017 року.
Доповідає: Конкіна О.А.
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3. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.
Доповідає: Конкіна О.А.
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4. Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння розвитку місцевих
ініціатив Старобільської територіальної громади на 2017 рік, затвердженої
рішення міської ради від 23.12.2016 року №14/9.
Доповідає: Конкіна О.А.
затвердження Програми Покращення матеріально-технічного
забезпечення, умов обслуговування клієнтів та умов праці працівників

5. Про
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управління Державної казначейської служби України у Старобільському
районі Луганської області в 2017 році.
Доповідає: Конкіна О.А.
6. Різне
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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» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
1. СЛУХАЛИ:
Літвінову Я.М., яка керуючись ст.ст. 26, 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» представила свою пропозицію щодо
затвердження на посаді керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету
Старобільської міської ради Шаламаєнко Вікторію Юрієвну, яка працює в
міськраді на посаді діловода та попросила підтримати цю кандидатуру.
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка попросила
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити Шаламаєнко Вікторію Юрієвну на посаді керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету Старобільської міської ради.
2. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
2. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А. яка у відповідності до 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 від 24.12.2015 року
№ 14/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами) та враховуючи
пропозиції виконавчого комітету представила на розгляд та затвердження звіту
по виконанню міського бюджету м.Старобільськ за перше півріччя 2017 року в
таких обсягах: за доходами в обсязі – 11 441 145,73 грн., в тому числі по
загальному фонду бюджету – 11 026 076,89 грн., спеціальному фонду бюджету
– 415 068,84 грн., по видаткам в обсязі – 10 100 225,44 грн., в тому числі по
загальному фонду – 4 392 929,99 грн., по спеціальному фонду – 57 07 295,45
грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – 925 851,45
грн.; перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на 5 292 226,61 грн. (додатки 1- 4 до проекту рішення). Перевиконання доходної
частини бюджету за перше півріччя 2017 року становить – 1 575,7 тис. грн. У
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порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи загального
фонду міського бюджету без врахування субвенцій та дотацій з інших
бюджетів збільшились на 2117,0 тис грн. Пояснювальна записка до проекту
рішення додається.
ВИСТУПИЛИ:
Лаврова Р.І., яка запропонувала щоб міська рада провела детальний аналіз
щодо нарахування та сплати орендної плати за землю, виявила реальну
заборгованість зі сплати цього податку та винесла на розгляд чергової комісії.
Приходько М.І., яка запропонувала винести це питання на розгляд сесії
ВИРІШИЛИ:
1. Міськраді провести аналіз надходжень до міського бюджету орендної плати
за землю та доповісти членам комісії.
2. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
3. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка у відповідності до п.23, 27 ч.1 ст. 26, 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, рішення міської
ради від 23.12.2016 року № 14/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із
змінами) запропонувала внести зміни до міського бюджету. Вона порадила
загальний обсяг доходів збільшити на
1 635 300,00 грн.
за рахунок
перевиконання загального фонду міського бюджету м.Старобільськ. При цьому,
обсяг видатків загального фонду міського бюджету збільшити на 706 904,00
грн., в тому числі на:
- 640 грн. для оплати судових витрат по адміністративному позову;
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- 5 262 грн. на оплату судового збору щодо стягнення заборгованості по
платі за землю;

ua

- 1600 грн. на оплату судового збору щодо передачі безхазяйного
нерухомого майна у власність територіальної громади міста
Старобільськ;
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- 67 848 грн. на поточний ремонт атракціонів, розташованих у парку
культури та відпочинку м.Старобільськ;
- 199 500 грн. для виконання робіт по гідродинамічному очищенню
вигрібних ям у вбиральнях, розташованих на території КЗ «Парк
культури та відпочинку» Старобільської міської ради;
- 50 000 грн. на придбання лавок;
- 302 927 грн. на оплату відшкодування за вуличне освітлення міста;
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- 50 000 грн. на виконання Програми відшкодування частини суми
кредитів, залучених на впровадження заходів з енергозбереження у
м.Старобільськ на 2017-2019 рр.;

- 29 127
грн., для надання субвенції Управлінню Державної
казначейської служби України у Старобільському районі Луганської
області на поточний ремонт сходів адмінбудівлі Управління ДКСУ у
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Старобільському районі та поточний ремонт сходів запасного виходу до
протирадіаційного укриття та заміну дверей ПРУ Управління ДКСУ у
Старобільському районі.
Обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету збільшити за
рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) на 928 396 грн.., в тому числі на:
- 1 191 985 грн. виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі
гуртожитку за адресою: кв. Ватутіна, буд.32, м.Старобільськ,
Луганської
області
(одержувач
бюджетних
коштів
КП
«Старобільськбудтехсервіс»);
- 552 475 грн., виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт даху
житлового будинку № 47 по
вул. Залізнична, м.Старобільськ
Луганської
області
(одержувач
бюджетних
коштів
КП
«Старобільськбудтехсервіс»).
- 764 140 грн., на виконання робіт по об‘єкту: «Реконструкція покриття
вулиць та тротуарів Руднєва – Центральна в м. Старобільськ,
Луганської області»;
- 100 000, 00 грн., на внески у статутний фонд для КП "Благоустрій
м.Старобільськ" на придбання запчастин, які потрібні для
функціонування та організації безперебійної роботи.
Крім того, для проведення першочергових заходів, запропоновано
зменшити бюджетні призначення по об’єктах:
- «Капітальний ремонт будівлі літнього кінотеатру розташованого
на території міського парку культури та відпочинку за адресою:
м.Старобільськ, вул. Миру, 1А» - 1 198 913 грн.;
- «Реконструкція туалету загального користування за адресою:
м.Старобільськ, вул. Комунарів, 36» - 481 291 грн..
Пояснювальна записка до проекту рішення додається.
Проводиться детальне обговорення
ВИСТУПИЛИ:
Лаврова Р.І., яка відзначила, що виконання робіт по гідродинамічному
очищенню вигрібних ям у вбиральнях, розташованих на території КЗ «Парк
культури та відпочинку» Старобільської міської ради на загальну суму 199 500
грн. - це дуже дорого. Вона також проти виділення коштів 29 127 грн., для
надання субвенції Управлінню Державної казначейської служби України у
Старобільському районі Луганської області на поточний ремонт.
Івашко Н.О., яка вбачила, що очищення вигрібних ям у вбиральнях,
розташованих на території КЗ «Парк культури та відпочинку» це відмивання
коштів. Вона проти зменшення асигнувань в сумі 481 291 грн. по об’єкту
«Реконструкція туалету загального користування за адресою: м.Старобільськ,
вул. Комунарів, 36» .
Приходько М.І., яка відзначила, що провести роботи по очищення
вигрібних ям у вбиральнях, розташованих на території КЗ «Парк культури та
відпочинку» вкрай необхідно. Але вона відзначила, що по цьому об’єкту нема
обґрунтованого розрахунку та звернення розпорядника бюджетних коштів.
Вона запропонувала доопрацювати це питання.
ВИРІШИЛИ:
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Винести проект рішення щодо внесення змін до міського бюджету на розгляд
сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 3
«проти» 1 Лаврова Р.І.
«утримались» 0
4. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» запропонувала внести зміни та доповнення до
Програми сприяння розвитку місцевих ініціатив Старобільської територіальної
громади на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Лаврова Р.І., яка порадила оприлюднити внесені зміни в засобах масової
інформації.
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
5. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка керуючись частиною 22 статті 26 та частиною 1 статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та з метою підтримки
державної політики в сфері казначейського обслуговування, забезпечення
належного функціонування в місті існуючої казначейської системи та її
удосконалення, впровадження дистанційного обслуговування, покращення
обслуговування закладів, установ, організації та підприємств міста, які є
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, керуючись частиною 22
статті 26 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні запропонувала затвердити Програму міської ради «Покращення
матеріально-технічного забезпечення ,умов обслуговування клієнтів та умов
праці працівників управління Державної казначейської служби України у
Старобільському районі Луганської області в 2017 р.»
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 3
«проти» 1 Лаврова Р.І.
«утримались» 0
М.І.Приходько

Секретар комісії

О.В.Хоруженко

st

ar

Голова постійної комісії

