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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 46
Засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності
19 квітня 2018 року, 09.30
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Всього членів комісії – 6 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Лисюк Г.М.,., Івашко Н.О., Овчаренко О.Л.).
Присутні члени комісії – 4 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Хоруженко О.В.).
Відсутні члени комісії– 2 (Овчаренко О.Л., Івашко Н.О.).
Головуючий: Приходько М.І..
Секретар засідання: Хоруженко О.В.
Запрошені: Барабаш С.О. - секретар міської ради, Конкіна О.А.- заступник
міського голови з фінансових питань - головний бухгалтер, Лавко І.В. начальник відділу організаційного забезпечення апарату Старобільської
міської ради та виконавчого комітету.
Присутні: Барабаш С.О. - секретар міської ради, Конкіна О.А.- заступник
міського голови з фінансових питань - головний бухгалтер, Лавко І.В. начальник відділу організаційного забезпечення апарату Старобільської
міської ради та виконавчого комітету.
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1. Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської
області сьомого скликання «Про міський бюджет м. Старобільськ на
2018 рік» від 21.12.2017 № 36/12.
2. Про погодження Старобільською міською радою Луганської області
сьомого скликання проекту місцевого розвитку «Будівництво
сучасного дитячого майданчику на території Парку культури та
відпочинку міста Старобільська Луганської області».
3. 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 та в цілому, оскільки зауважень та пропозицій не надійшло.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А.., яка керуючись статями 26, 28, 61-64, 66 Закону
України «Про місцеве самоврядування в України», статями 23, 28, 43, 63, 69,
69-1, 70-73, 75-78, 91 Бюджетного кодексу України запропонувала внести
зміни до рішення Старобільської міської ради Луганської області сьомого
скликання від 21.12.2017 № 36/12 «Про міський бюджет м.Старобільськ на
2018 рік». Також запропоновано збільшити бюджетні призначення за
рахунок вільного залишку коштів на початок року на загальну суму 196 788
грн. (120 000 грн. для виконання робіт по озелененню газонів, 76 788 грн. для
висадки декоративних рослин на Центральній площі м. Старобільськ та 510
грн. на оплату навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці
спеціалістів комунального закладу «Парк культури та відпочинку
Старобільської міської ради Луганської області»); зменшити бюджетні
призначення на 510 грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
як не використані.
Обговорення проекту рішення
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на розгляд сесії цей
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. запропонувала винести
проект рішення з урахуванням запропонованих змін.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0

СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись ст. 25, п. 35 ч.1 ст. 26, ст.. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про
обласний конкурс проектів місцевого розвитку (нова редакція),
затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації –
керівником обласної військово-цивільної адміністрації від 20.06.2017 №408
(у редакції від 21.02.2018 №156), враховуючи звернення ініціативної групи
громадян (вхд. №467/19 від 18.04.2018) та з метою підтримки місцевих
ініціатив, спрямованих на вирішення питань місцевого значення
запропонувала погодити проект місцевого розвитку «Будівництво сучасного
дитячого майданчику на території Парку культури та відпочинку міста
Старобільська Луганської області» загальним обсягом фінансування 268 994
грн., який розроблено ініціативною групою громадян.
Обговорення проекту рішення
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2.
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. запропонувала винести
проект рішення.

на розгляд сесії цей

ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
3.

РІЗНЕ:

Голова постійної комісії
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(оригінал підписано)
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Секретар комісії

(оригінал підписано)

М.І.Приходько
О.В.Хоруженко

