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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 29
Засідання постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету,
фінансів та комунальної власності
17.08.2017 року

м. Старобільськ

g.
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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., Хоруженко О.В., Лаврова Р.І., Івашко Н.О..
Відсутні – 3 Рибалка О.Л., Козачок О.І, Івашко Н.О..
Головуючий: Приходько М.І., голова комісії.
Секретар засідання: секретар комісії Хоруженко О.В.
Запрошені: Спеціаліст з бухгалтерського облік уМіршавка Т.В.
Присутні: Спеціаліст з бухгалтерського обліку Міршавка Т.В.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік
2. Різне.
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Головуючий Приходько М.І. запропонувала розпочати засідання
комісії, вона ознайомила присутніх з порядком денним, та запропонувала
прийняти його за основу і в цілому, оскільки зауважень та пропозицій не
надійшло.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 4 «Одноголосно»
«проти» - 0
«утримались» - 0
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1. СЛУХАЛИ:
Міршавку Т.В., 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,
розпорядження голови Старобільської РДА № 204 від 01.06.2017р. «Про
внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», п.19,20 рішення міської ради
від 23.12.2016 року № 14/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами),
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 463-р «Деякі
питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
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окремих територій», службового розпорядження голови Управління фінансів
Старобільської РДА № 93 від 03.08.2017р. «Про внесення змін до розпису
районного бюджету на 2017 рік запропонувала надати згоду виконавчому
комітету міськради своїм рішенням внести зміни до міського бюджету на 2017
рік, а саме:
• збільшити загальний обсяг доходів спеціального
фонду міського
бюджету м.Старобільськ на
180 000,00 грн. по КФКД 41034500
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(бюджети: міст районного значення, сіл, селищ, чи їх об’єднань);
• збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на суму
180 000,00 грн. по ТКВКБМС 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» для
фінансування видатків на будівництво дитячих майданчиків, в тому
числі:
- 60 000 грн.на будівництво дитячого майданчика на кварталі Ватутіна,
10 в м.Старобільськ Старобільського району Луганської області;
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- 60 000 грн. на будівництво дитячого майданчика на кварталі Ватутіна,
66 в м.Старобільськ Старобільського району Луганської області;
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- 60 000 грн. на будівництво дитячого майданчика на вулиці Обручева в
м.Старобільськ Старобільського району Луганської області.
Крім того, вона запропонувала перемістити асигнування :

ar

ob

el

- зменшити бюджетні призначення на 1800 грн. (по раніше запланованим
об’єктам) реконструкція вуличного освітлення (одержувач бюджетних
коштів КП «Старобільськбудтехсервіс»);
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- збільшити бюджетні призначення на 1800 грн. для проведення спів
фінансування на будівництво дитячих майданчиків м.Старобільськ
Старобільського району Луганської області
Обговорення проекту
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка попросила членів комісії підтримати запропоновані
зміни до міського бюджету на 2017 рік, адже згідно розпорядження Кабінету
Міністрів України від 12.07.2017 р. № 463-р «Деякі питання розподілу у 2017
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» міському
бюджету надана субвенція з державного бюджету для фінансування видатків на
будівництво дитячих майданчиків.
ВИРІШИЛИ:
1. Надати згоду виконавчому комітету на внесення змін до міського
бюджету на 2017 рік з подальшим затвердженням їх на черговій сесії
Старобільської міської ради.
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2. До пленарного засідання 29 сесії міської ради надати постійній комісії
дефектний акт, звернення комунального закладу «Парк культури та
відпочинку» щодо фінансування робіт по електрогосподарству.
3. Виконавчому комітету проаналізувати та надати інформацію про
санітарно - гігієнічний стан громадських туалетів міста та їх
балансоутримувачів.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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Питання у розділі «Різне» - відсутні.
Приходько М.І. запропонувала закрити спільне засідання постійної
комісії.
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Голова постійної комісії

О.В.Хоруженко
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Секретар комісії

М.І.Приходько
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