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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 57
Засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності
28 січня 2019 року, 11.00
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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, Костирко О.Ю. - провідний спеціаліст
відділу організаційного забезпечення міськради, Стаценко І.Ф. - керівник КУ
«Трудовий архів» Старобільського району».
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, Костирко О.Ю. - провідний спеціаліст
відділу організаційного забезпечення міськради, Стаценко І.Ф. - керівник КУ
«Трудовий архів» Старобільського району».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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1. Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету міста
Старобільськ на депозитних рахунках в установах банків у 2019 році
Доповідач: Кленька О.М.
2. Про затвердження переліку видів громадських робіт на території
міста Старобільськ Луганської області у 2019 році
Доповідач: Кленька О.М.
3. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2019 рік
при здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів міського бюджету
Доповідач: Кленька О.М.
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4. Про затвердження Програми розвитку архівної справи та фінансової
підтримки комунальної установи “Трудовий архів” Старобільського району
на 2019 рік Доповідач: Кленька О.М.
5. Різне
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Головуючий Приходько М.І. запропонувала розпочати засідання комісії,
вона ознайомила присутніх з порядком денним і запропонувала прийняти
його за основу.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
Головуючий також повідомила, що на сайті міськради оприлюднено
порядок денний, в якому відображено 4 питання, а саме: три проекти рішень
та питання «Різне». Проте, на розгляд нашого засідання комісії
запропоновано розглянути ще один проект рішення «Про затвердження
Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної
установи “Трудовий архів” Старобільського району», який було розглянуто
на двох попередніх комісіях, але його було відправлено на доопрацювання.
Тому, прошу підтримати запропоновані внесені зміни до порядку денного та
прийняти його з урахуванням внесених змін в цілому.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний в цілому з урахуванням внесених змін.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка керуючись ч.1 ст.59, ч.2 ст.70 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ч.8 ст.16 Бюджетного Кодексу України,
постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих
бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами) та з
метою забезпечення ефективного використання коштів міського бюджету
попросила надати дозвіл виконавчому комітету Старобільської міської ради
здійснювати у 2019 році розміщення тимчасово вільних коштів загального та
спеціального фондів міського бюджету міста Старобільськ на депозитних
рахунках в установах банків у порядку, встановленому законодавчими
актами на теперішній час. Вона також повідомила, що є коментарі в Інтернеті
стосовно заборони міським бюджетам розміщати тимчасово вільні кошти на

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

1.

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

вкладних (депозитних) рахунках у банках. Утім, такі зміни офіційно ще не
прийняті Кабінетом Міністрів України.
Обговорення проекту рішення

ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення,
оскільки розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на
вкладних (депозитних) рахунках у банках є прибутковою дією для нашого
бюджету.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України "Про зайнятість
населення", п. 7, 8 Порядку організації громадських та інших робіт
тимчасового характеру затвердженого Постановою КМУ від 20.03.2013
№175, враховуючи звернення Старобільського районного центру зайнятості
від 11.12.2018 № 28/4-4735 та з метою забезпечення тимчасової зайнятості
безробітних громадян та одночасного вирішення питання соціального
розвитку міста запропонувала затвердити перелік видів громадських робіт на
території міста Старобільськ Луганської області у 2019 році, що мають
суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади міста та
сприяють її соціальному розвитку згідно додатку до даного рішення.
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2.

Обговорення проекту рішення

СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка відповідно до ст. ст. 25, 28, 59 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку розрахунку кошторисної
заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва
об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку,
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ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., яка попросила підтримати даний проект рішення і винести його
на розгляд сесії міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня
2016 року № 281 “Про затвердження Порядку розрахунку розміру
кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості
будівництва об’єктів” (із змінами), з метою вирішення питання щодо
визначення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується 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
власності міста та для своєчасного перерахунку проектно-кошторисної
документації, проведення публічних закупівель попросила встановити
кошторисну заробітну плату на 2019 рік при здійсненні будівництва (нове
будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне
переоснащення та поточний ремонт) об’єктів за рахунок коштів міського
бюджету у розмірі 8 804,50 гривень, що відповідає середньому розряду
складності робіт 3,8 для звичайних умов будівництва. Вона також
повідомила, що згідно нормативно-правових актів кошторисна вартість не
може бути меншою ніж середня заробітна плата за попередній звітний рік. На
даний момент це 8 346 грн.
Обговорення проекту рішення

СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка відповідно 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
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ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., яка запропонувала кошторисну заробітну плату на 2019 рік
зменшити та затвердити її в сумі 8 400 грн.
Хоруженко О.В., який попросив не зменшувати кошторисну заробітну
плату на 2019 рік при здійсненні будівництва (нове будівництво,
реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення та
поточний ремонт) об’єктів за рахунок коштів міського бюджету, яку
обрахувала комунальна установа «Старобільськбуттехсервіс» та затвердити її
у розмірі 8 804,50 гривень.
Приходько М.І., яка підтримала пропозицію депутата Хоруженко О.В. і
запропонувала затвердити проект рішення без урахування запропонованих
змін.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради без урахування внесених
змін.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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ч.1 ст.91, ст. 104 Бюджетного кодексу України, звернення голови районної
ради від 18.10.2018 № 579, у відповідності до рішень Старобільської міської
ради Луганської області “Про входження до складу співзасновників
комунальної установи ““Трудовий архів” Старобільського району” та
передачу Старобільській районній раді повноважень щодо управління
зазначеною установою” від 08.02.2013 №32/2 та “Про фінансування
Комунальної установи ““Трудовий архів” Старобільського району”” від
08.02.2013 №32/3 запропонувала в наступний раз затвердити: 1) Програму
розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи
“«Трудовий архів» Старобільського району” на 2019 рік згідно з додатком 1;
2) Договір на передачу видатків на виконання повноважень щодо управління
комунальною установою “«Трудовий архів» Старобільського району” та
надання з бюджету Старобільської міської ради до районного бюджету
субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування між
міською радою та районною радою згідно з додатком 2.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Хоруженко О.В., який наполягав підтримати даний проект рішення,
адже комунальна установа «Трудовий архів» необхідна для жителів нашого
міста.
Стаценко І.Ф. – керівник КУ «Трудовий архів», яка надала
пояснення щодо формування видатків на 2019 рік, про фінансовий стан
установи та штатний розпис на 2019 рік.
Козачок О.І., який вислухавши пояснення керівника установи, всетаки погодився, що даний проект рішення потрібно винести на розгляд сесії
міської ради.
Івашко Н.О., яка запропонувала зменшити суму фінансування
комунальної установи з 150 000грн. до 100 000 грн.
Приходько М.І, яка підтримала пропозицію, щодо зменшення суми
фінансування і попросила підтримати її.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради з урахуванням внесених
змін, щодо суми фінансування в розмірі 100 000 грн..
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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Кленька О.М., яка доповіла про основні умови розміщення тимчасово
вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних
паперів у відповідності з частиною 8 статті 16 Бюджетного кодексу України
та Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
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шляхом придбання державних цінних паперів затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 року № 544 (діє з 14.07.2018 року).

Голова постійної комісії

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

