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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 62
Засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності
30 травня 2019 року, 09.30

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 – 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:
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.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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1. Про внесення змін до міської цільової програми благоустрою міста
Старобільськ на 2018-2022 роки
Доповідач: Кленька О.М.
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: Кленька О.М.
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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» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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1.
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка відповідно 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” та Стратегії розвитку міста Старобільськ до 2028 року та з метою
утримання та поліпшення об’єктів благоустрою міста запропонувала внести
зміни до розділу 1 “Підтримка належного стану вулично-дорожної мережі”
додатку 1 міської цільової програми благоустрою міста Старобільськ на
2018-2022 роки, затвердженої рішенням від 21.12.2017 №36/8 (із змінами), а
саме: у пункті 1.2. “Капітальний ремонт доріг комунальної власності
фінансування на 2019 рік зменшити на 100,0 тис. грн. та викласти в редакції
“3700,0”, у пункті 1.3 “Встановлення дорожніх знаків, інформаційних
стендів, регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального
обладнання тощо на дорогах комунальної власності” суму фінансування на
2019 рік збільшити на 100,0 тис. грн. та викласти у редакції “200,0”. Також
вона запропонувала внести зміни до розділу 2 “Підтримка екологічного та
санітарного стану та естетичного вигляду міста” додатку 1 міської цільової
програми благоустрою міста Старобільськ на 2018-2022 роки, затвердженої
рішенням від 21.12.2017 №36/8 (із змінами), а саме: у пункті 2.14.
“Благоустрій території парків та скверів міста, облаштування меморіалів та
пам'ятних знаків на території міста” викласти у редакції “Благоустрій,
облаштування та ремонт територій парків, скверів, площ, меморіалів,
пам’ятників та пам'ятних знаків тощо на території міста”.
Обговорення проекту рішення
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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» 5 «Одноголосно»
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«проти» 0
«утримались» 0
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 запропонувала внести зміни
до рішення Старобільської міської ради Луганської області сьомого
скликання від 20.12.2018 №51/8 “Про міський бюджет м. Старобільськ на
2019 рік”, а саме: збільшити бюджетні призначення 2019 року за рахунок
залишку коштів на початок року на 206 028 грн., в тому числі: на бюджетну
програму 0114081 “Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури
і мистецтва” по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” на
виконання поточного ремонту
центральної площі м. Старобільськ
Луганської області на загальну суму 109 144 грн.; на бюджетну програму
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2240
“Оплата послуг (крім комунальних)” на встановлення відбивних стовпчиків
по вул. Андрющенко, на пл. Базарна (від магазину «Єва до магазину
«Афродита» м. Старобільськ на загальну суму 96 884 грн..
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Обговорення проекту рішення
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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» 5 «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

