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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 53
Засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності
23 жовтня 2018 року, 15.00

м. Старобільськ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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Всього членів комісії – 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В.,
Козачок О.І., Івашко Н.О., Овчаренко О.Л., Герасименко Л.П.).
Присутні члени комісії – 5 (Приходько М.І., Хоруженко О.В. , Лисюк Г.М.,
Козачок О.І., Івашко Н.О.).
Відсутні члени комісії – 2 (Овчаренко О.Л., 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, в.о. заступника
міського голови з фінансових питань – головного бухгалтера, , Лавко І.В. начальник відділу організаційного забезпечення апарату Старобільської
міської ради та виконавчого комітету, Луганський В.І. - керуючий справами
(секретаря) виконавчого комітету Старобільської міської ради, Бриніна Л.А.
– працівник відділу правового забезпечення Старобільської міськради.
Присутні:
Барабаш С.О. - секретар міської ради, Кленька О.М. - заступник головного
бухгалтера – провідний спеціаліст бухгалтерського обліку, в.о. заступника
міського голови з фінансових питань – головного бухгалтера, , Лавко І.В. начальник відділу організаційного забезпечення апарату Старобільської
міської ради та виконавчого комітету, Луганський В.І. - керуючий справами
(секретаря) виконавчого комітету Старобільської міської ради, Бриніна Л.А.
– працівник відділу правового забезпечення Старобільської міськради.
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1. Про внесення змін до Міської цільової програми покращення матеріальнотехнічного забезпечення Старобільського МРВ ГУ ДСНС України у
Луганській області на 2018-2020 роки
Доповідач: Барабаш С.О.
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2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста
Старобільськ за 9 місяців 2018 року
Доповідач: Кленька О.М.
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3. Про
встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який
враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на
стадії розроблення проектної документації) при визначенні вартості
будівництва об’єктів за рахунок коштів міського бюджету
Доповідач: Кленька О.М.
4. Про внесення змін до Міської цільової програми інформатизації
Старобільської міської ради та її виконавчого комітету на 2018-2020 роки
Доповідач: Кленька О.М.
5. Про затвердження Статуту комунального підприємства “БЛАГОУСТРІЙ
м.СТАРОБІЛЬСЬК” Старобільської міської ради Луганської області в новій
редакції
Доповідач: Барабаш С.О., Кленька О.М.
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6. 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
Доповідач: Кленька О.М.
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7.
Про
затвердження
Статуту
комунального
підприємства
“Старобільськбудтехсервіс” Старобільської міської ради Луганської області в
новій редакції
Доповідач: Барабаш С.О.
8. РІЗНЕ
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Головуючий Приходько М.І. запропонувала розпочати засідання комісії,
вона ознайомила присутніх з порядком денним, та порадила прийняти його
за основу.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
Барабаш С.О., яка доповіла, що до порядку денного включено на розгляд
тільки три проекти рішень, та попрохала членів комісії
Надати згоду на включення додатково до порядку денного ще п’ять питань, в
тому числі питання «Різне». Таким чином, прошу розглянути порядок
денний, що складається з восьми питань.
ВИРІШИЛИ:
Включити додатково до порядку денного п’ять питань, що запропонувала
Барабаш С.О.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
Приходько М.І. запропонувала проголосувати за порядок денний та
прийняти його в цілому з урахуванням внесених змін до нього.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний в цілому з урахуванням внесених змін..
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
1.
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СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись п.22 ч.1 ст.26 та ч.1 ст.59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши листа
начальника Старобільського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області
від 05.10.2018 №2132/19 та з метою підтримки державної політики в сфері
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та покращення матеріально-технічного забезпечення
Старобільського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області запропонувала
внести зміни до міської цільової програми покращення матеріальнотехнічного забезпечення Старобільського МРВ ГУ ДСНС України у
Луганській області
на 2018-2020 роки, що затверджена
рішенням
Старобільської міської ради Луганської області від 16.08.2018 №47/5, а саме:
- визнати заходами у 2018 році: 1) з поліпшення матеріальнотехнічного забезпечення зв'язку ДПРЧ-6 м. Старобільськ ГУ ДСНС України
у Луганській області сучасними засобами - придбання засобів зв'язку, а саме:
сигнально голосових приладів у кількості 2 од., замість радіостанції
автомобільної у кількості 2 шт.; 2) з поліпшення технічного стану основної та
спеціальної техніки ДПРЧ-6 м. Старобільськ ГУ ДСНС України у Луганській
області - придбання акумуляторних батарей АКБ 6СТ — 90Аh C-CLASS у
кількості 5 од.)., замість шин 240-508 R20(ГАЗ-53) у кількості 6 шт.;
- обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2018
році за рахунок коштів бюджету м. Старобільськ визначити як “25,347 тис
грн”, відповідно загальне фінансування Програми за кошти міського
бюджету м. Старобільськ - “100,787 тис грн”.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. запропонувала винести
проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.

на розгляд сесії цей
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ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
2.
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка у відповідності до ст. 26, 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу України,
рішення виконавчого комітету Старобільської міської ради «Про пропозиції
Старобільській міській раді щодо розгляду питання «Про звіт про виконання
міського бюджету за дев’ять місяців 2018 року запропонувала затвердити
звіт по виконанню міського бюджету м. Старобільськ за дев’ять місяців 2018
року в обсягах: за доходами – 18 832 235,86 грн., в тому числі по
загальному фонду бюджету – 17 037 098,57 грн., по спеціальному фонду
бюджету – 1 795 137,29 грн.; по видаткам в обсязі – 16 062 477,54 грн., в
тому числі по загальному фонду – 10 742 016,03 грн., по спеціальному фонду
– 5 320 461,51 грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду
на – 6 295 082,54 грн. та перевищенням видатків над доходами спеціального
фонду бюджету на – 3 525 324,22 грн.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Хоруженко О.В., який запропонував проголосувати за дане питання.
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей проект
рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
3.
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка керуючись статтями 25, 28, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
20.10.2016 №281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру
кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості
будівництва об’єктів» (із змінами від 20.02.2017 № 33, від 27.07.2018 №196),
листом в.о. директора КП «Старобільськбудтехсервіс» від 24.09.2018 № 51та
з метою вирішення питання щодо визначення розміру кошторисної
заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської
кошторисної документації (на стадії розроблення проектної документації)
при призначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції,
реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення та поточного
ремонту) об’єктів, що споруджуються із залученням коштів бюджету міста,
коштів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної
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власності
міста,
своєчасного
перерахунку
проектно-кошторисної
документації, проведення публічних закупівель запропонувала встановити з
01 листопада 2018 року розмір кошторисної заробітної плати, який
враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на
стадії розроблення проектної документації)
при визначенні вартості
будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального
ремонту, технічне переоснащення та поточного ремонту) об’єктів за рахунок
коштів міського бюджету - 6 930, 00 грн., що відповідає середньому розряду
складності робіт 3,8 для звичайних умов будівництва та не нижче ніж
середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного
штатного працівника) за попередній звітний рік, збільшена на прогнозний
індекс споживчих цін на поточний рік.
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей проект
рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
4.
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
Нацiональну програму інформатизації» від 04.02.1998 року №74/98-ВР (із
змінами та доповненнями) попросила затвердити зміни до Міської цільової
програми інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчого
комітету на 2018-2020 роки, що затверджена рішенням міської ради від
21.12.2017 №36/7, а саме:
- обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2018
році за рахунок коштів бюджету м.Старобільськ визначити як “324,00 тис
грн”, відповідно загальне фінансування Програми за кошти міського
бюджету м.Старобільськ - “809,00 тис грн” та внести зазначені зміни до
паспорту Програми та додатку 2;
- викласти розділ 3 у наступній редакції: “Головною метою Програми є
створення необхiдних умов для задоволення технологічних, інформаційних
потреб відділів апарату міської ради та виконавчого комітету, відділів
виконкому мiськради для надання своєчасної, достовiрної та повної
iнформацiї шляхом використання iнформацiйних технологiй; інформатизація
населення щодо діяльності міської ради, виконавчого комітету та
комунальних підприємств, оприлюднення проектів та рішень міської ради та
її виконавчого комітету у друкованих засобах масової інформації”;
- додати в розділі 4: до переліку основних завдань програми наступне
завдання: “- забезпечення принципів відкритості та гласності у діяльності
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міської ради та її виконавчого комітету”; до основних напрямів: “висвітлення у друкованих ЗМІ інформації про діяльність міської ради,
виконавчого комітету та комунальних підприємств, проектів та рішень
міської ради та її виконавчого комітету”;
- викласти додаток 1 у новій редакції згідно з додатком 1 до даного
рішення.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Хоруженко О.В., який запропонував проголосувати за дане питання.
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей проект
рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
5.
СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка повідомила, що на підставі ст. 143, 144 Конституції
України, ст. 25, пунктами 27, 30 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 та ст. 60 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.78, 135 та п.1 ст.140
Господарського кодексу України, рішеннями Старобільської міської ради
від “Про міський бюджет на 2014 рік” 07.02.2014 № 44/17 (із змінами), “Про
міський бюджет на 2016 рік” від 24.12.2015 № 2/14 (із змінами), “Про
міський бюджет на 2017 рік” від 23.12.2016 № 14/16 (із змінами) та з метою
впорядкування розміру статутного капіталу комунального підприємства
“Благоустрій м.Старобільськ” було розроблено проект рішення «Про
затвердження Статуту комунального підприємства “БЛАГОУСТРІЙ
м.СТАРОБІЛЬСЬК” Старобільської міської ради Луганської області в новій
редакції» прошу його підтримати та затвердити.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей
проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
6.
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, 85, 91 Бюджетного кодексу України запропонувала внести
зміни до рішення Старобільської міської ради Луганської області сьомого
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скликання від 21.12.2017 № 36/12 «Про міський бюджет м. Старобільськ на
2018 рік», а саме збільшити бюджетні призначення
за рахунок
перевиконання дохідної частини на 1 147 262 грн., в тому числі по
загальному фонду на 333 111 грн.. Обсяг видатків спеціального фонду
міського бюджету збільшити за рахунок коштів, що передаються із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на
суму 814 151 грн.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей
проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
7.
СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка доповіла, що на підставі ст. 143, 144 Конституції
України, ст. 25, пунктами 27, 30 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 та ст. 60 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.78, 135 та п.1 ст.140
Господарського кодексу України було розроблено проект рішення «Про
затвердження
Статуту
комунального
підприємства
“Старобільськбудтехсервіс” Старобільської міської ради Луганської області в
новій редакції» та попрохала його розглянути та затвердити.
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ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., яка запропонувала проголосувати за дане питання.
Приходько М.І., запропонувала винести на розгляд сесії цей проект
рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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Різне.
1) Бриніна Л.А. довела до відома депутатів – членів комісії про
проведену роботу щодо укладених договорів оренди землі та
додаткових угод, які мають на теперішній час юридичну силу. Вона
також проінформувала про нарахування, сплату, наявність
заборгованості по орендній платі за землю та про претензійну роботу з
боржниками. (пояснювальна записка додається).
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2) Барабаш С.О. про продовження терміну дії контракту з керівником
комунального закладу “Парк культури та відпочинку”.
3) Барабаш С.О. про фінансування в 2019 році Трудового архіву.
4) Приходько М.І., яка попросила працівників міськради, при отриманні
інформації від головного управління ДФС у Луганській області про
наявність податкової заборгованості зі сплати орендної плати за землю,
терміново проінформувати членів комісії.

Голова постійної комісії

М.І.Приходько
О.В.Хоруженко
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Секретар комісії

