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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 67
Засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності
10 вересня 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., Герасименко Л.П.Івашко Н.О.)
Відсутні члени комісії – 2 (Овчаренко О.Л., Івашко Н.О.)
Головуючий: Приходько М.І.
Секретар засідання: Хоруженко О.В.
Запрошені:
Барабаш С.О. - секретар міської ради, Костирко О.Ю. - провідний
спеціаліст відділу організаційного забезпечення, Миршавка Т.О. спеціаліст бухгалтерського обліку.
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Присутні:
Барабаш С.О. - секретар міської ради, Костирко О.Ю. - провідний
спеціаліст відділу організаційного забезпечення, Миршавка Т.О. спеціаліст бухгалтерського обліку.
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1. Про внесення змін до міської цільової програми благоустрою міста
Старобільськ на 2018 — 2022 роки.
Доповідачка: Т. Миршавка
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.
Доповідачка: Т. Миршавка
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» 5 «Одноголосно»
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«проти» 0
«утримались» 0
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1.
СЛУХАЛИ:
Миршавку Т.О., 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”, Стратегії розвитку міста Старобільськ до 2028 року
та з метою утримання та поліпшення об’єктів благоустрою міста
запропонувала внести зміни до міської цільової програми благоустрою міста
Старобільськ на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням від 21.12.2017
№36/8 (зі мінами), а саме: викласти фінансування програми за роками у
наступній редакції: 2018 рік — 21 820,0 тис. грн., 2019 рік — 38 640,0 тис.
грн., 2020 рік — 15 890,0 тис. грн. , 2021 рік — 11 090,0 тис. грн. , 2022 рік —
11 090,0 тис. грн., а загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми за кошти бюджету м. Старобільськ викласти у редакції
“98 530,0 тис. грн.” та внести зазначені зміни до Паспорту програми;
викласти додатки 1 та 2 до Програми у новій редакції з урахуванням
зазначених змін даного проекту рішення.
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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2.
СЛУХАЛИ:
Миршавку Т.О., 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” та враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від
10.07.2019 №500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови
Старобільської районної державної адміністрації від 04.09.2019 № 284 «Про
внесення змін до районного бюджету Старобільського району на 2019 рік»,
службове розпорядження управління фінансів Старобільської районної
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державної адміністрації від 04.09.2019 №120 «Про внесення змін до розпису
районного бюджету на 2019 рік», а саме збільшити загальний обсяг доходів
загального фонду міського бюджету м. Старобільськ на 14 186 413 грн. по
КФКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій та видатків спеціального фонду міського бюджету. Крім того, за
бюджетною програмою 0114082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва”
запропоновано по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”
зменшити бюджетні призначення на 20 000 грн., а по КЕКВ 2730 “Інші
виплати населенню” збільшити бюджетні призначення на 20 000 грн., а саме
на виплату з нагоди святкування Дня Міста Старобільськ грошової допомоги
у вигляді нецільової матеріальної допомоги головам вуличних комітетів.
Пояснювальна записка додається до проекту рішення.
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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М.І.Приходько

Секретар комісії

О.В.Хоруженко
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Голова постійної комісії

