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ОДЕССКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
65004, м.Одеса, пл.Думська,1

65004, г.Одесса, пл.Думская,1
ПОСТОЯННАЯ  КОМИССИЯ

ПО  ВОПРОСАМ ПЛАНИРОВАНИЯ, БЮДЖЕТА  И  ФИНАНСОВ

________________№_______________

на №____________от________________
┌						┐

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии

19.11.2015 год                                15-00                              Малый зал 

Присутствовали:
	Гончарук Оксана Витальевна 
	Гапунич Валентин Викторович
	Звягин Олег Сергеевич

Наумчак Виктор Анатольевич 
	Страшный Сергей Анатольевич
	Шумахер Юрий Борисович 



Приглашенные:

Председатели постоянных комиссий Одесского городского совета, руководители фракций, депутаты Одесского городского совета.   

Бедрега
Светлана Николаевна    -  директор департамента финансов Одесского  
                                          городского совета;

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского                                            городского совета Бедреги С.Н. по проекту бюджета города Одессы на 2016 год.
Выступили: Гончарук О.В., Наумчак В.А., Звягин О.С., Гапунич В.В.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского                                            городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2015 год (письмо № 04-29/575/2198 від  17.11.2015р.).
Выступили: Гончарук О.В., Гапунич В.В., Звягин О.С.
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
1. 	Рішенням Одеської міської ради від 11.11.2015 року внесені зміни до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2015 рік. Відповідно до зазначених змін  існує необхідність щодо внесення наступних зміни до бюджету міста Одеси по департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради:
Код та найменування видатків
Сума, тис.грн
090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»
+20 200,0
100103 «Дотація житлово-комунальному господарству»
- 200,0
Разом
+20 000,0
за – единогласно.

2. Пропозиції виконавчих органів Одеської міської ради по внесенню змін до бюджету міста Одеси за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
2.1. Службою у справах дітей Одеської міської ради надано листа щодо визначення додаткових бюджетних призначень у сумі 15,8 тис.грн для проведення поточних видатків з оплати послуг  (заправка картриджів, оплата послуг зв’язку, проведення експертної оцінки технічного стану комп’ютерної та офісної техніки тощо). 
2.2. У зв’язку зі збільшенням лімітів споживання електричної енергії Малиновською районною адміністрацією Одеської міської ради надано листа про визначення додаткових бюджетних призначеннях у сумі 25,0 тис.грн.
Збільшення бюджетних призначень за підпунктами 2.1., 2.2. здійснити за рахунок відповідного зменшення бюджетних призначень за головним розпорядником бюджетних коштів – департаментом фінансів Одеської міської ради за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування».
за – единогласно.

3. Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надано листа про визначення додаткових бюджетних призначень на надання фінансової підтримки КП «Одесміськелектротранс»  в сумі 20 000,0 тис.грн для погашення заборгованості перед КП Міжнародний аеропорт «Одеса».
 за – единогласно.

4. Рішенням Одеської міської ради від 10.09.2015 року № 6926-VI внесено зміни до Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Одеса «Безпечне місто Одеса» на 2014-2016 роки. На виконання заходу Програми «Відновлення пожежних водоймищ, проведення ремонтних робіт» департаментом міського господарства Одеської міської ради надано листа щодо визначення додаткових бюджетних призначень для КП «Сервісний центр» у сумі 199,0 тис.грн.
за – единогласно.

5. Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради надані листи щодо необхідності визначення додаткових бюджетних призначень по підвідомчим установам за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі 1150,4 тис.грн для проведення наступних капітальних видатків:
Найменування 
Сума, тис.грн
Капітальні видатки по установах охорони здоров`я – разом, у т.ч.:
+ 1150,4
Капітальний ремонт приміщень амбулаторії КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» за адресою вул. Сегедська, 16
+ 680,0
Капітальний ремонт частини покрівлі та фасаду 4-го поверху кардіологічного корпусу КУ «Міська клінічна лікарня №3 імені професора Л.Й.Олейнікової»
+ 302,4
Проектування та встановлення дизель-електрогенераторів в наступних установах:
+ 168,0
	КУ «Міська клінічна лікарня №3»

	КУ «Пологовий будинок №5»

	КУ «Міська клінічна лікарня №1»

	КУ «Міська клінічна лікарня №10»

	КУ «Дитяча міська лікарня №3»

	КУ «Будинок дитини №3 «Сонечко»»

	КУ «Дитячий тубсанаторій №3 «Ластівка»»


за – единогласно.

6. Департаментом міського господарства Одеської міської ради надано листа щодо визначення додаткових бюджетних призначень за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» в сумі 400,0 тис.грн на  проведення капітального ремонту житлового фонду (ремонт системи водопостачання та водовідведення у житловому будинку №13 по Люстдорфській дорозі). 
за – единогласно.

7. Службою у справах дітей Одеської міської ради надано листа щодо визначення додаткових бюджетних призначень за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі 69,0 тис.грн на завершення робіт по капітальному будівництву каналізаційної вигрібної ями на території дитячого будинку сімейного типу, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Таїрове, пров. Будівельний, 6-а.
за – единогласно.

8. Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради надані листи щодо перерозподілу бюджетних призначень, визначених за рахунок коштів бюджету розвитку:
Найменування об’єктів
Сума, тис.грн
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
0,0
Видатки 2015 року всього, в т.ч.:
0,0
Проектування та  капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду в районі жилих будинків №№ 59/8, 59Е по вул. Ак. Вільямса у  м. Одесі
+ 183,0
Проектування та капітальний ремонт приміщень комунальної установи «Одеський муніципальний музей-квартира Леоніда Утьосова», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Утьосова, 11, кв.7
+ 160,0
Проектування та виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою прилеглої території до будинку Утьосова, розташованого за адресою: м.Одеса, вул. Утьосова,11
– 343,0
Проектування та реконструкція багатофункціонального спортивного комплексу, розташованого в районі жилих будинків №№ 51,53,55 по вул. Академіка Корольова у м. Одесі
– 400,0
Проектування та капітальний ремонт багатофункціонального спортивного комплексу, розташованого в районі жилих будинків №№ 51,53,55 по вул. Академіка Корольова у м. Одесі
+ 400,0
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
0,0
Видатки 2015 року всього, в т.ч.:
0,0
Капітальний ремонт об`єктів. Кріплення підземних виробок (катакомб), пустот (мін) під житловими будинками на території міста
-75,0
Проектування та виконання протиаварійних заходів з відновлення водовідведення дренажної штольні "СРЗ-2"
-44,0
Капітальний ремонт відновлення водовідведення зовнішнього лотка штольні № 9 в районі 14-ї станції Великого Фонтану
+89,0
Розробка проекту капітального ремонту системи водозниження (штольня "СРЗ-2")
+30,0
за – единогласно.

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2015 год по письму департамента финансов № 04-29/575/2198 від  17.11.2015 года.



СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского                                            городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2015 год (письмо № 04-29/579/2217 от  18.11.2015р.).
Выступили: Гончарук О.В., Шумахер Ю.Б., Звягин О.С.
Голосовал за следующие корректировки бюджета:
	Для забезпечення мінімальної закупки інструментарію та повноцінного харчування дітей у КУ «Будинок дитини №3 «Сонечко» до кінця поточного року головним розпорядником бюджетних коштів – департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради – за рахунок очікуваної економії коштів, визначених на медикаменти та виплату пільгових пенсій медичним працівникам, запропонований перерозподіл бюджетних призначень за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та бюджету м. Одеси в межах затверджених (розшифровка додається).

за – единогласно.

          2.    Службою у справах дітей Одеської міської ради надані листи щодо внесення наступних змін:
2.1. Перерозподілу бюджетних призначень, визначених за рахунок  коштів субвенції з обласного бюджету Одеської області на утримання притулків для неповнолітніх; центрів соціально-психологічної реабілітації дітей; соціальних гуртожитків за КТКВ 090700 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах»:
	- Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 505,055 тис.грн;
          - Медикаменти та перев`язувальні матеріали+12,9 тис.грн;
          - Продукти харчування +188,117 тис.грн;
          - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв + 28,995 тис.грн;  
	- Інші поточні видатки +275,043 тис.грн.
	2.2. Визначення додаткових бюджетних призначень для придбання маршрутизатору (роутеру) Asus RT-N14U за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» у сумі 1,0 тис.грн.
Визначення бюджетних призначень пропонуємо здійснити за рахунок відповідного зменшення за КТКВ  180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій» (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради).
за – единогласно.

        Спеціальний фонд
3. Програмою охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.06.2013р. № 3506-VI, департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради визначено одним із виконавців заходів.
За інформацією департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради в ході виконання зазначеної програми по заходу: «Розробка проекту рекультивації території Лузанівських ставків» виникла необхідність щодо перерозподілу затверджених бюджетних призначень за КТКВ 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища»:
	Поточні видатки – 950,0 тис.грн;

Капітальні видатки +950,0 тис.грн.
за – единогласно.

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2015 год по письму департамента финансов № 04-29/579/2217 від  18.11.2015 года.


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова Б.Н. о  корректировках бюджета (обращение №2131/04 от 19.11.2015 года прилагается).
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Шумахер Ю.Б.
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
КЕКВ
Найменування витрат
Сума (тис.грн)


3122
Субвенція  з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів – Будівництво зливної та госпфекальної каналізації по вул. Корнюшина (6-та Степна) від вул. Маршала Малиновського до шляхопроводу «Поїзний» з відновленням дорожнього покриття вулиць, м. Одеса
- 3 971,511

3122
Субвенція  з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів – Будівництво каналізаційної насосної станції (далі КНС), напірної госпфекальної та самотечної госпфекальної каналізацій по                 вул. 2-а Пригородна від КНС до вул. Спартаківської з відновленням дорожнього покриття вулиць, м. Одеса
+ 3 971,511
3122
Будівництво каналізаційної насосної станції (далі КНС), напірної госпфекальної та самотечної госпфекальної каналізацій по вул. 2-а Пригородна від КНС до вул. Спартаківської з відновленням дорожнього покриття вулиць
- 3 971,511
3122
Будівництво зливної та госпфекальної каналізації по вул. Корнюшина (6-та Степна) від вул. Маршала Малиновського до шляхопроводу «Поїзний» з відновленням дорожнього покриття вулиць
+ 3 971,511
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2015 год по письму управления капитального строительства  №2131/04 от 19.11.2015 года.


СЛУШАЛИ: Информацию председателя комиссии Гончарук О.В. о Положении о постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов.
Голосовали за Положение о  постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов:
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать Положение  о постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов и вынести на рассмотрение очередной сессии Одесского городского совета проект решения «Об утверждении Положения о постоянной комиссии Одесского городского совета VII созыва по вопросам планирования, бюджета и финансов» (прилагается).



Председатель комиссии						О.В. Гончарук 


Секретарь комиссии						В.А.Наумчак



























