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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 30
Засідання постійної комісії з питань економічного розвитку,
бюджету, фінансів та комунальної власності
28.08.2017 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 – 6 Приходько М.І., Лисюк Г.М., Лаврова Р.І., Хоруженко О.В.,
Козачок О.І., Івашко Н.О.
Відсутні – 1 Рибалка О.Л.
Головуючий: Приходько М.І., голова комісії.
Секретар засідання: секретар комісії Хоруженко О.В.
Запрошені: Секретар міської ради Барабаш С.О., заступник міського
голови з фінансових питань - головний бухгалтер Конкіна О.А, начальник
відділу організаційного забезпечення Авраменко О.В., начальник відділу з
питань преси, інформаційно-комп'ютерного забезпечення Цегельник С.В.,
депутат міської ради та голова фракції від ПП «Опозиційний блок»
Кривошея В.А.. Присутні: Секретар міської ради Барабаш С.О., заступник
міського голови з фінансових питань - головний бухгалтер Конкіна О.А,
начальник відділу організаційного забезпечення Авраменко О.В.,
начальник відділу з питань преси, інформаційно-комп'ютерного
забезпечення Цегельник С.В., депутат міської ради та голова фракції від
ПП «Опозиційний блок» Кривошея В.А..
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ua

1.Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.
Доповідає: Конкіна О.А.
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2. Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської
області.
Доповідає: Літвінова Я.М.,
Конкіна О.А.
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3. Про створення тимчасової контрольної комісії для розгляду питання
передачі земельної ділянки з кадастровим № 4425110100:03:005:0043 із
земель комунальної власності у державну власність.
Доповідає: Барабаш С.О.
4. 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» - 6 «Одноголосно»
«проти» - 0
«утримались» - 0
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1. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А.., яка згідно проведеного аналізу видаткової частини
загального та спеціального фондів міського бюджету, у зв’язку з
необхідністю проведення першочергових витрат та враховуючи висновок
про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів міського
бюджету м. Старобільськ запропонувала внести зміни до видаткової
частини загального та спеціального фондів
міського бюджету м.
Старобільськ, а саме: обсяг видатків загального фонду міського бюджету
зменшити на суму 172 656,00 грн; обсяг видатків спеціального фонду
міського бюджету збільшити за рахунок залишку коштів на початок року у
сумі 198 779 грн. та за рахунок коштів, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 172
656,00 грн., разом по спеціальному фонду зміни склали 371 435 грн. з
урахуванням бюджетних призначень в сумі 199 500, 00 грн., на внески у
статутний фонд для КП "Благоустрій м.Старобільськ" на розвиток
підприємства, функціонування та організації безперебійної роботи
підприємства згідно звернення комунального підприємства та підтримки
депутатів. (Пояснювальна записка до проекту рішення додається)
Обговорення проекту
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ВИСТУПИЛИ:
Барабаш С.О., яка донесла до відома депутатів, членів комісії про
звернення КП «Благоустрій м. Старобільськ» від 23.08.2017 року № 255
про скрутне становище, що склалося на підприємстві, у зв’язку з
несистематичним надходженням від населення коштів за вивіз сміття.
Відмова жителів міста від укладання договорів на вивіз сміття (всього
складено угод 4 600).
Кривошея В.А., яка повідомила, що підвищення тарифу на вивіз
сміття викличе соціальну напругу у місті.
Лаврова Р.І., яка запропонувала додатково виділити кошти КП
"Благоустрій м.Старобільськ" в сумі 199 500 грн. і направити їх до
статутного фонду підприємства
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Приходько М.І., яка підтримала внесені зміни до бюджету та
пропозицію Лаврової Р.І. та попросила членів комісії підтримати внесені
зміни.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 6 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
2. СЛУХАЛИ:
Літвінову Я.М., яка керуючись п.21 ч.1 ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», законом України «Про асоціації
органів місцевого самоврядування» та з метою більш ефективного
здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого
самоврядування щодо захисту прав та законних інтересів територіальних
громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку запропонувала
вступити до Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської
області
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати це питання та
винесла його на голосування.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 6 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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3. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка Керуючись п.2 ч.1 ст.26, ст. 48, ч.1 та ч.2 ст.59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.54 Регламенту
Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання
запропонувала створити тимчасову контрольну комісію для розгляду
питання
передачі
земельної
ділянки
з
кадастровим
№
4425110100:03:005:0043 із земель комунальної власності у державну
власність та затвердити Персональний склад тимчасової контрольної
комісії для розгляду питання передачі земельної ділянки з кадастровим
№4425110100:03:005:0043 із земель комунальної власності у державну
власність (додаток 1 до проекту рішення).
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати це питання та
винесла його на голосування.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 2 Лаврова Р.І., Козачок О.І.

Питання у розділі «Різне» - відсутні.
Приходько М.І. запропонувала закрити спільне засідання постійної
комісії.

М.І.Приходько

Голова постійної комісії

О.В.Хоруженко
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Секретар комісії
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