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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 63
Засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності
21 червня 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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М.,
Козачок О.І.).
Відсутні члени комісії – 3 (Овчаренко О.Л., Івашко Н.О., 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.
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 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.
2. Різне.
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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
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2019 рік”, а саме: збільшити бюджетні призначення 2019 року спеціального
фонду на 251 994 грн., в тому числі за рахунок коштів , що передаються із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на
суму 117 497 грн. та за рахунок іншої субвенції на реалізацію проектів переможців обласного конкурсу проектів місцевого розвитку міста
Старобільськ на суму 134 497 грн. Вона повідомила, що видатки у сумі
251 994 грн. будуть відображені у бюджеті за бюджетною програмою
0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» та КЕКВ 3122
«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» та будуть використані
на реалізацію проекту місцевого розвитку «Будівництво сучасного дитячого
майданчика на території Парку культури та відпочинку міста Старобільськ
Луганської області»
Обговорення проекту рішення

ob

el

sk

.l

g.

ua

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. Різне.

М.І.Приходько

Секретар комісії

О.В.Хоруженко

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

Голова постійної комісії

