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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 56
Засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності
14 грудня 2018 року, 10.00

м. Старобільськ
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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 – 4 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Івашко Н.О.).
Відсутні члени комісії – 3 (Хоруженко О.В., Овчаренко О.Л., Герасименко
Л.П.)
Головуючий: Приходько М.І..
Секретар засідання:
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.
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.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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1. Про затвердження Програми розвитку архівної справи та фінансової

Доповідач: О.М.Кленька
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підтримки комунальної установи “Трудовий архів” Старобільського
району на 2019 рік
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2. Про умови оплати праці міського голови на 2019 рік

Доповідач: О.М.Кленька

st

ar

3. Про затвердження структури та штатної чисельності апарату ради та

виконавчого комітету Старобільської міської ради на 2019 рік

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

Доповідач: О.М.Кленька

4. Про затвердження штатної чисельності комунального закладу “Парк

культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської
області на 2019 рік
Доповідач: О.М.Кленька

5. Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік

Доповідач: О.М.Кленька

6. 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 та в цілому, оскільки зауважень і пропозицій не надійшло.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СЛУХАЛИ:
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Кленька О.М., яка донесла до відома, що у відповідності до ч.3 ст.60 та
п.п.31 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
28, 29, 34 ч.3 ст.37 Закону України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи», п.21 ч.1 ст.91, ст. 104 Бюджетного кодексу України та
враховуючи звернення голови районної ради від 18.10.2018 № 579 було
розроблено проект рішення «Про затвердження Програми розвитку
архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи
«Трудовий архів» Старобільського району на 2019 рік» і розглянуто на
минулій п’ятдесятій сесії міськради 29 листопада 2018 року. Але, депутати
міськради не підтримали і не проголосували за даний проект, оскільки, на їх
думку, розрахунки, які представлені до бюджетного запиту на 2019 рік були
представлені не в повному обсязі. Не надано комунальною установою
«Трудовий архів» обґрунтованих розрахунків до проекту бюджету на 2019
рік. Міськрада 23.11.2018 року звернулась до головного розпорядника
бюджетних коштів – Старобільської райради, з проханням надати повторно
інформацію: про чисельність працівників, витрати по статтям за 2017-2018
роки, розрахунок на 2019 рік по заробітній платі та про кількість виданих
довідок за 2017-218 роки. Проте, комунальна установа проігнорувала
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надання вищевказаної інформації. Вони 11.12.2018 року представили дані
тільки про наявність отриманих заяв та наданих довідок заявникам.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., яка застерегла членів комісії, що районна рада та
комунальна установа «Трудовий архів» в 2018 році теж не надали
обґрунтованих розрахунків до проекту бюджету, однак ми все таки
затвердили Програму розвитку архівної справи та фінансової підтримки.
Тому, пропоную відправити даний проект рішення на доопрацювання.
Козачок О.І., який теж наполягає не розглядати даний проект рішення,
а відправити його на доопрацювання, доки не нададуть районна рада та
комунальна установа «Трудовий архів» обґрунтованих розрахунків щодо
витрат на 2019 рік по їх статтях та розподілу річної суми витрат між міським
бюджетом, сільськими бюджетами та Чмирівською ОТГ.
Івашко Н.О., яка теж підтримала думку Лисюк Г.М. та Козачка О.І..
Вона ще вбачила, що керівництва райради та комунальної установи
«Трудовий архів» не дуже хвилюються, що Програма щодо фінансової
підтримки трудового архіву була депутатами відхилена на 50 сесії міськради.
Тому, керівництво повинне і ночувати в міськраді, а донести депутатам, що
всі цифри реальні.
Приходько М.І., яка після обговорення проекту рішення,
запропонувала не винести на розгляд сесії цей проект, а відправити його на
доопрацювання, в зв’язку з відсутністю значної кількості інформації
(розрахунків).
ВИРІШИЛИ:
Відправити проект рішення «Про затвердження Програми розвитку архівної
справи та фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів»
Старобільського району на 2019 рік» на доопрацювання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка керуючись статтею 25 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 21 Закону України "Про службу
в органах місцевого самоврядування", постановою Кабінету Міністрів
України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів» запропонувала у 2018 році голові Старобільської
міської ради - Літвіновій Яні Миколаївні встановити: Надбавку за високі
досягнення у праці, або за виконання особливо важливої роботи як
керівнику, який безпосередньо займається розробленням проектів
нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів, в
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граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки
за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років;
здійснювати щомісячне преміювання відповідно до її особистого вкладу в
загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та
ювілейних дат у 2019 році у розмірі до 100 % в межах коштів, передбачених
на преміювання у кошторисі Старобільської міської ради, та економії
коштів на оплату праці та у межах фонду заробітної плати, затверджених на
2019 рік; матеріальну допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної
заробітної плати при наданні щорічної відпустки; матеріальну допомогу для
вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної
плати.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який попросив підтримати даний проект рішення
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей проект
рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка керуючись п.5 ч.1. ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» розглянувши пропозиції міського голови
щодо загальної чисельності апарату ради та виконавчого комітету
Старобільської міської ради та з метою оптимізації системи управління,
якісного та ефективного виконання пріоритетних завдань місцевого
самоврядування запропонувала затвердити структуру та штатну чисельність
апарату ради та виконавчого комітету Старобільської міської ради на 2019
рік в кількості 50 штатних одиниць (на рівні 2018 року).
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., яка перепросила підтримати даний проект рішення.
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей проект
рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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СЛУХАЛИ:
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Кленька О.М., яка керуючись статтями 25, 27, 50 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства культури України
від 20.09.2011 №767/0/16-11 «Про затвердження типових штатних
нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та
відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та
комунальної форми власності сфери культури», розглянувши пропозиції
директора комунального закладу «Парк культури та відпочинку»
Старобільської міської ради щодо штатної чисельності працівників та для
удосконалення організації та забезпечення культурно-дозвільного процесу
запропонувала затвердити штатну чисельність комунального закладу «Парк
культури та відпочинку» Старобільської міської ради Луганської області на
2019 рік в кількості 17,4166 штатних одиниць (на рівні 2018 року).
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» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка керуючись ст.ст. 26, 28, 61-64, 66, 67 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 14, 21-24, 63, 69-77,
91, 96, 101 Бюджетного кодексу України представила на розгляд і
затвердження проект рішення «Про міський бюджет м. Старобільськ на
2019 рік». Вона запропонувала визначити на 2019 рік: доходи міського
бюджету м. Старобільськ у сумі 23 053 140 гривень, у тому числі доходи
загального фонду міського бюджету м. Старобільськ – 22 224 180 гривень та
доходи спеціального фонду міського бюджету м. Старобільськ – 828 960
гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; видатки міського бюджету м.
Старобільськ у сумі 23 053 140 гривень, у тому числі видатки загального
фонду міського бюджету м. Старобільськ – 15 728 371 гривень та видатки
спеціального фонду міського бюджету м. Старобільськ – 7 324 769 гривень.
(Пояснювальна записка до проекту рішення додається).
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Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., яка попрохала підтримати даний проект рішення.
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей проект
рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0

Голова постійної комісії

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

Секретар комісії
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6.
Різне.
1) Барабаш С.О. про інформацію Генеральної прокуратури України
щодо захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства, зокрема
при реалізації заходів, спрямованих на підтримку дітей – сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
2) Барабаш С.О. про відшкодування комунальному підприємству
«Благоустрій м. Старобільськ» витрат по збору та вивозу твердих
побутових відходів, які виникли в результаті надання пільг в розмірі
100 % почесним громадянам м. Старобільськ згідно рішення
міськради від 30.01.2018 року № 32.
3) Барабаш С.О. про звернення Старобільської районної державної
адміністрації щодо надання субвенції з міського бюджету
державному бюджету для погашення частини
суми спів
фінансування на 2 об’єкти, які будуть фінансуватися за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку та кредитних
ресурсів ЄІБ у рамках Надзвичайної кредитної програми для
відновлення України : 1) Реконструкція очисних споруд у с.
Половинкине – 38 620 грн.; 2) Реконструкція самопливного
каналізаційного колектора по вул.Миру, Центральна, Велика Садова,
Зарічна до КНС № 1 м.Старобільськ. – 19 220 грн.

М.І.Приходько
О.В.Хоруженко

