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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 60
Засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності
05 квітня 2019 року, 14:30

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., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М.,
Козачок О.І.).
Відсутні члени комісії – 3 (Івашко Н.О.Овчаренко О.Л., Герасименко Л.П.)
Головуючий: Приходько М.І..
Секретар засідання: Хоруженко О.В.
Запрошені:
Ковальов А.А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів, 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:
Ковальов А.А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів, 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, депутати міськради
Коваленко В.І. і Моложон М.А..
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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1. Про внесення змін до міської цільової програми благоустрою міста
Старобільськ на 2018-2022 роки.
Доповідач: Барабаш С.О.
2. Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської
області сьомого скликання “Про міський бюджет міста Старобільськ на
2019 рік” від 20.12.2018 №51/8.
Доповідач: Кленько О.М.

3. 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 і в цілому , оскільки зауважень і пропозицій, щодо зміни
порядку денного, не надійшло..
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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1.
СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка у відповідності до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10, частини 3 статті
15, статті 20, частини 3 статті 36 Закону України “Про благоустрій населених
пунктів”, Стратегії розвитку міста Старобільськ до 2028 року та з метою
утримання та поліпшення об’єктів благоустрою міста Старобільськ
запропонувала внести зміни до міської цільової програми благоустрою міста
Старобільськ на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням від 21.12.2017
№36/8 (із змінами) до розділу 1 “Підтримка належного стану вуличнодорожної мережі” а саме: 1) у пункті 1.1. “Поточний ремонт доріг
комунальної власності” суму фінансування на 2019 рік збільшити на 200,0
тис. грн. та викласти у редакції “3200,0”; 2) у пункті 1.2. “Капітальний
ремонт доріг комунальної власності фінансування на 2019 рік зменшити на
200,0 тис. грн. та викласти в редакції “3800,0”.
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ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Приходько М.І., яка після обговорення проекту рішення порадила
винести дане питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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2.
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка у відповідності до статей 26, 28, 61-64, 66 Закону
України “Про місцеве самоврядування в України”, статей 23, 28, 63, 69, 69-1,
70, 71, 72, 78, 91 Бюджетного кодексу України представила на розгляд та
затвердження проект рішення «Про
внесення
змін до рішення
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Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання “Про
міський бюджет міста Старобільськ на 2019 рік” від 20.12.2018 №51/8»
Вона доповіла, що по загальному фонду за головним розпорядником
бюджетних коштів КВК 01 «Виконавчий комітет Старобільської міської
ради» передбачається збільшення бюджетних призначень на
3 061 430
грн., в тому числі за рахунок залишку коштів на початок року на 1 437 929
грн. та за рахунок зменшення коштів, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1 623 501 грн.,
на виконання поточного ямкового ремонту асфальтобетонного покриття по
вулицям міста Старобільськ Луганської області, а саме по вул. Набережна,
вул. Шевченка, вул. Піщана, кв. Ватутіна, вул. Велика Садова, вул.
Гімназична, вул. Харківська, вул. Айдарська, вул. Центральна, вул.
Трудова, вул. Гаршина, вул. Чернишевського, вул. І.М.Світличного,
вул. Садова, вул. Монастирська, вул. Південна до буд. № 30 (одержувач
бюджетних коштів КП “Старобільськбудтехсервіс”). Обсяг видатків
спеціального фонду міського бюджету передбачається зменшити за рахунок
коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) на суму 1 623 501 грн.
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ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Приходько М.І., яка після обговорення проекту рішення порадила
винести дане питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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3. Різне.
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Голова постійної комісії
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Секретар комісії

М.І.Приходько
О.В.Хоруженко

