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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 48
Засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності
05 липня 2018 року, 09.30

м. Старобільськ
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Всього членів комісії – 7 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Лисюк Г.М.,., Івашко Н.О., Овчаренко О.Л., Герасименко Л.П.).
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., Герасименко Л.П.).
Головуючий: Приходько М.І..
Секретар засідання: Хоруженко О.В.
Запрошені: Барабаш С.О. - секретар міської ради, Кленька О.М. - заступник
головного бухгалтера – провідний спеціаліст бухгалтерського обліку.
Присутні: Барабаш С.О. - секретар міської ради, Кленька О.М. - заступник
головного бухгалтера – провідний спеціаліст бухгалтерського обліку.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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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. 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
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка у відповідності до статей 26, 28, 61-64, 66
Закону України «Про місцеве самоврядування в України», статей 23, 28, 43,
63, 69, 69-1, 70-73, 75-78, 91 Бюджетного кодексу України, постанови
Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 « Про затвердження
Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету
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місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх
числа», протоколу № 1 від 18 червня 2018 року та протоколу № 2 від 02
липня 2018 року засідання комісії з питань визначення напрямів та об’єктів,
на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-проектні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, розпорядження
голови Старобільської районної державної адміністрації від 27.06.2018 № 314
«Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», висновку
управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації від
03.07.2018 № 204 щодо перевірки змін міського бюджету м. Старобільськ на
2018 рік, затверджених рішенням міської ради від 21.06.2018 р. № 43/7 «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 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», а саме, обсяг видатків
спеціального фонду міського бюджету збільшити за рахунок коштів, що
передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) на суму 275 000 грн. для придбання квартири особі з
числа дітей-сиріт Носовій Юлії Юріївні (розпорядження Старобільської
районної державної адміністрації від 31.01.2013 № 25 «Про надання
правового статусу неповнолітній Носовій Юлії Юріївні, 04.02.1997 р.н.), а
саме однокімнатної квартири, загальною площею 33,6 м2, розташованої за
адресою: Луганська область, м.Старобільськ, кв. Ватутіна буд.57, кв.4.
Обговорення проекту рішення
на розгляд сесії цей
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. запропонувала винести
проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
1.
РІЗНЕ:
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Голова постійної комісії
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Секретар комісії

(оригінал підписано)
(оригінал підписано)

М.І.Приходько
О.В.Хоруженко

