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Старобільська міська рада
Восьмого скликання
Протокол № ___

засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально — економічного розвитку
21 грудня 2021 року, 13:30

м. Старобільськ
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Всього членів комісій – 5, в тому числі:
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально — економічного розвитку – 5 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Матюшова А.С., Домарєв С.А., Шаповал С.М.).
Присутні члени комісій – 3:
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально — економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Матюшова А.С.,
Домарєв С.А.)
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Запрошені:
Слєпченко І.М. – начальник Відділу фінансів; Роздобудько В.Ю. – начальник
загального відділу апарату Старобільської міської ради та виконавчого
комітету.
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Присутні:
Слєпченко І.М. – начальник Відділу фінансів; Роздобудько В.Ю. – начальник
загального відділу апарату Старобільської міської ради та виконавчого
комітету.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про внесення змін до бюджету Старобільської міської
територіальної громади на 2021 рік
Доповідач: Слєпченко І.М.
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Головуючий Костенко С.О., який повідомив, що у відповідності до ст.12
Положення про постійні комісії Старобільської міської ради восьмого
скликання, затвердженого рішенням Старобільської міської ради від
27.11.2020р. № 1/3 голова постійної комісії головує на засіданнях.
Головуючий запропонував розпочати засідання постійної комісії, ознайомив
присутніх з порядком денним та запропонував розпочати засідання постійної
комісії.
Головуючий порадив прийняти порядок денний за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально — економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Матюшова А.С.,
Домарєв С.А.)
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«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
РІШЕННЯ:
Порядок денний прийняти за основу та в цілому

1. СЛУХАЛИ перше питання порядку денного «Про внесення змін до
бюджету Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік»:
- Доповідач Слєпченко І.М., ознайомив всіх присутніх з проектом
розпорядження «Про внесення змін до бюджету Старобільської міської
територіальної громади на 2021 рік» та наголосила, що необхідно внести зміни
до річного обсягу доходів та видатків бюджету Старобільської міської
територіальної громади на 2021 рік за рахунок збільшення:
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- дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом
опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються
установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок
відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету + 1 255 157 грн.:
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за бюджетною програмою 0611021 «Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2271 «Оплата
теплопостачання» - 790 827 грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 327 468 грн.;
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за бюджетною програмою 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2271
«Оплата теплопостачання» - 106 862 грн.;
за бюджетною програмою 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 30 000 грн.;
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- субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів
та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету (на підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які
надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану)
та екстрену медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення, та комунальних закладів охорони здоров’я, які
утримуються за рахунок місцевих бюджетів, з метою недопущення виникнення
заборгованості з виплати заробітної плати працівникам таких закладів і
нарахувань на неї) + 22 319 255 грн. за бюджетною програмою 0212010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»;
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- субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів
та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету (для забезпечення діагностичним обладнанням закладів
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охорони здоров'я, які залучені до здійснення заходів, пов'язаних з запобіганням
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS- CoV - 2, та боротьбою з її наслідками) +
2 500 000 грн. за бюджетною програмою 0212010 «Багатопрофільна
стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)»;
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
освіти (видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників
інклюзивно-ресурсних центрів) + 78 828 грн. за бюджетною програмою
0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок
освітньої субвенції» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 64 613 грн. та КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» - 14 215 грн.
за рахунок зменшення:
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- субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів
та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та
нецукровий діабет десмопресином) – 12 грн. за бюджетною програмою 0212144
«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)»;
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- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до
Інтернету в сільській місцевості - 237 499 грн. за бюджетною програмою
0217540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)»;
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- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету (підвищення кваліфікації вчителів,
асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної
форми власності) - 8 562 грн. за бюджетною програмою 0611182 «Виконання
заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам» КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»;
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- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету (підвищення кваліфікації вчителів,
які забезпечують здобуття учнями 5—11(12) класів загальної середньої освіти)
- 179 438 грн. за бюджетною програмою 0611182 «Виконання заходів,
спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».
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Обговорення проекту розпорядження

ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально — економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Матюшова А.С.,
Домарєв С.А.)
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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РІШЕННЯ:
внести зміни до річного обсягу доходів та видатків бюджету Старобільської
міської територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з
державного та місцевих бюджетів на 2021 рік.
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Питання порядку денного засідання постійної комісії вичерпано. Засідання
закрито.

С.О. КОСТЕНКО
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Голова постійної комісії з питань
інвестиційної політики, бюджету, фінансів
та соціально економічного розвитку
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Секретар постійної комісії з питань
інвестиційної політики, бюджету, фінансів
та соціально економічного розвитку

А.С. МАТЮШОВА

