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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 37
Засідання постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету,
фінансів та комунальної власності
10.11.2017 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., Хоруженко О.В., Івашко Н.О..
Відсутні – 3 Лисюк Г.М., Козачок О.І., Рибалка О.Л..
Головуючий: Приходько М.І., голова комісії.
Секретар засідання: Хоруженко О.В.
Запрошен1:. Секретар м1сько1 ради Барабаш С.О. , заступник міського
голови з фінансових питань - головний бухгалтер Конкіна О.А..
Присутні:. Секретар м1сько1 ради Барабаш С.О. , заступник міського
голови з фінансових питань - головний бухгалтер Конкіна О.А..
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік
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2. Різне.

Доповідає: Конк1на О.А.
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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:
Конк1ну О.А. - заступника міського голови з фінансових питань головного бухгалтера, 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, п.19,20 рішення міської ради від 23.12.2016 року № 14/16 «Про
міський бюджет на 2017 рік» (із змінами) та враховуючи проведення
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ретельного аналізу видаткових частин загального та спеціального фондів
міського бюджету запропонувала внести зміна до міського бюджету у
межах річного загального обсягу бюджетних призначень, у зв’язку з
необхідністю проведення першочергових витрат. Вона запропонувала по
загальному фонду:
• зменшити бюджетні призначення на загальну суму 28 510 грн.
по
компенсаційним
виплатам
на
пільговий
проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян;
• збільшити бюджетні призначення на 18 510 грн. на виконання
Програми відшкодування частини суми кредитів, залучених на
впровадження заходів з енергозбереження у м.Старобільськ на
2017-2019 рр. для об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку «Комфорт»;
• збільшити бюджетні призначення на 10 000 грн. для надання
іншої субвенції районному бюджету Старобільського району
для відділу освіти Старобільської РДА, а саме Старобільській
гімназії на придбання меблів (парти, стільці).
По спеціальному фонду:
• зменшити бюджетні призначення на 14 950 грн. за рахунок
економії коштів по раніше запланованим об’єктам (капітальний
ремонт житлового фонду);
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• збільшити бюджетні призначення на 4 950 грн. для збільшення
співфінансування по будівництву дитячих майданчиків на
кварталі Ватутіна, 10, кварталі Ватутіна, 66 та вулиці Обручева
в м.Старобільськ, Старобільського району, Луганської області;
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• збільшити бюджетні призначення на 10 000 грн. для надання
іншої субвенції районному бюджету Старобільського району
для відділу освіти Старобільської РДА, а саме Старобільській
СЗОШ I-III ст. № 3 на придбання проектора.
Обговорення проекту
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка розказала, що згідно статті 23 Бюджетного кодексу
України у межах загального обсягу бюджетних призначень головного
розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету, а також
збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків
(окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за
рішенням виконавчого органу міської ради, погодженим з постійною
комісією з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності. Тому, пропоную погодити внесені зміни.
ВИРІШИЛИ:
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Надати згоду виконавчому комітету міської ради на внесення
запропонованих змін до міського бюджету на 2017 рік з подальшим
затвердженням їх на сесії міської ради..
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 4 «Одноголосно»
«проти» - 0
«утримались» - 0

М.І.Приходько

Секретар комісії

О.В.Хоруженко
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Голова постійної комісії
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