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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

02.06.2016 год                        16-00                        каб. 307 

Присутствовали:
1. Гончарук Оксана Витальевна 
2. Гапунич Валентин Викторович 
3. Звягин Олег Сергеевич 
4. Страшный Сергей Анатольевич 
5. Шумахер Юрий Борисович 


Приглашенные:

Бедрега
Светлана Николаевна 

- директор департамента финансов Одесского городского совета;
Позднякова
Анна Ивановна 

- депутат Одесского городского совета;
Корниенко
Владимир Александрович 

- депутат Одесского городского совета;
Козловский
Александр Маркович 

- директор департамента городского хозяйства;
Жеман
Дмитрий Александрович 

- директор коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс»;
Панов
Борис Николаевич 

- начальник управления капитального строительство Одесского городского совета;

Шмагай
Андрей Васильевич

- начальник управления дорожного хозяйства Одесского городского совета;
Рудой
Денис Александрович 

- директор коммунального предприятия Одесского городского совета «Теплоснабжение города Одессы»; 
Шпак
Игорь Викторович 

- директор департамента здравоохранения Одесского городского совета. 

СЛУШАЛИ: Информацию директора коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» Жемана Д.А. о работе предприятия (письмо коммунального предприятия №09/11-871 от 27.05.2016 года и письмо департамента финансов №06-21/240/994 от 30.05.3016 года). 
Выступили: Гончарук О.В., Гапунич В.В., Шумахер Ю.Б.,       Позднякова А.И., Звягин О.С., Шумахер Ю.Б.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
Рекомендовать директору коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс» совместно с директором департамента экономического развития Одесского городского совета предоставить на следующее заседание комиссии конкретные предложение по изменению тарифа на проезд в электротранспорте до экономически обоснованного уровня.
Пригласить на следующее заседание комиссии заместителя городского головы  - председателя рабочей группы по реализации проекта «Электронный билет» в общественном транспорте Вугельмана П.В., директору департамента экономического развития Одесского городского совета Радулова Д.Д., директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения  с предложения по изменению тарифа на проезд в электротранспорте до экономически обоснованного уровня.


СЛУШАЛИ: Информацию директора коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» Жемана Д.А. по проекту решения «Про надання дозволу КП «Одесміськелектротранс» на відкриття  кредитної лінії у банківській установі та  надання в іпотеку нерухомого майна та у заставу майна та транспортних засобів, які знаходяться у повному господарському віддані КП «Одесміськелектротранс».  
Выступили: Гончарук О.В., Гапунич В.В.
РЕШИЛИ: Рассмотреть данный проект решения после информации о повышении тарифа на проезд в электротранспорте до экономически обоснованного уровня и предоставлении экономического обоснования взятия данного кредита. 

СЛУШАЛИ: Информацию директора коммунального предприятия Одесского городского совета «Теплоснабжение города Одессы» Рудого Д.А. по проекту решения «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 03.02.2016 р. № 258-VII  «Про виділення з бюджету м. Одеси коштів комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» (обращение департамента городского хозяйства обращение №677/вих от 27.05.2016 года).
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Бедрега С.Н. 
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения  «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 03.02.2016 р. № 258-VII  «Про виділення з бюджету м. Одеси коштів комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси»  и вынести его на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета.  
Директору департамента городского хозяйства Козловскому А.М. и директору коммунального предприятия Одесского городского совета «Теплоснабжение города Одессы» Рудому Д.А. предоставить переписку по данному вопросу. 


СЛУШАЛИ: Информацию директора коммунального предприятия Одесского городского совета «Теплоснабжение города Одессы» Рудого Д.А. по проекту решения «Про надання згоди комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» на отримання овердрафту» (обращение департамента городского хозяйства обращение №677/вих от 27.05.2016 года).
Выступили: Гончарук О.В., Шумахер Ю.Б., Бедрега С.Н. 
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения  «Про надання згоди комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» на отримання овердрафту» и вынести его на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета.  

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Козловского А.М. о выделении средств в сумме 2 389 273, 28 гривень на погашение задолженности КП «ЖКС» перед ООО «Инфокс» филиала «Инфоксводоканал»  за услуги водоснабжения и водоотведения  (обращение №01-69/719 от 30.05.2016 года). 
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение департаменту городского хозяйства средств в сумме 2 389 273, 28 гривень на погашение задолженности КП «ЖКС» перед ООО «Инфокс» филиала «Инфоксводоканал»  за услуги водоснабжения и водоотведения  по обращению №01-69/719 от 30.05.2016 года. 


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Козловского А.М. о выделении средств в сумме  10,0 млн.гривень  на  проведение ремонтных работ инженерных сетей в домах, находящихся  в управлении КП «ЖКС» и Механизма освоения средств (в рамках Городской целевой программы стимулирования создания и деятельности ОСМД) (обращения №585/вих от 13.05.2016 года, №01-69/714 от 02.06.2016 года). 
Выступили: Гончарук О.В., Гапунич В.В., Звягин О.С.
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение департаменту городского хозяйства  средств в сумме  10,0 млн.гривень  на проведение ремонтных работ инженерных сетей в домах, находящихся  в управлении КП «ЖКС» (в рамках Городской целевой программы стимулирования создания и деятельности ОСМД) по обращению №585/вих от 13.05.2016 года, №01-69/714 от 02.06.2016 года, при следующем механизме освоения средств: 
с целью целесообразного и прозрачного использования бюджетных средств предлагаю определять необходимость и объем требуемого ремонта внутридомовых инженерных сетей комиссионно, при оформлении акта приема-передачи жилого дома с баланса КП ЖКС в управление ОСМД. В состав комиссии должен быть включен представитель КП ЖКС, председатель ОСМД и представитель  департамента городского хозяйства, а именно сотрудник отдела технического надзора. 
Ввиду того, что только за период с 01.01 по 01.06.2016 года в городе Одессе зарегистрировано 223 ОСМД, средств, выделенных из городского бюджета, будет недостаточно на приведение всех инженерных сетей в вышеуказанных домах в надлежащее техническое состояние. Поэтому, предлагаем составом комиссии обоюдно принимать решение о необходимости ремонта только одного вида инженерных сетей не превышая ориентировочную сумму затрат – 100,00 тыс.грн., что позволит гарантировано выполнить ремонтные работы в 100 жилых домах.
По протяженности трубопроводов  возможно определить ориентировочную стоимость затрат на выполнение ремонтных работ.
При определении необходимости и объема ремонтных работ необходимо учитывать год постройки дома, протяженность трубопроводов, категорию дома, количество квартир в доме с целью недопущения нецелесообразной траты бюджетных средств.
До заключения договора с подрядной организацией необходимо изготовить сметную документацию, пройти ее экспертизу в ГП «Укргосстройэкспертиза», получить разрешение на начало ремонтных работ в ГАСКе, зарегистрировать договор в казначействе. Оформление указанных документов занимает длительное время. Сметная  документация на экспертизу отправляется с копией титульного списка, который составляется после выделения средств из городского бюджета на указанные цели. 


СЛУШАЛИ: Информацию директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Козловского А.М. о выделении средств в сумме  30,0 млн. гривень   на капитальный ремонт лифтов (обращение №614/вих от 17.05.2016 года).
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Гапунич В.В., Шумахер Ю.Б.
РЕШИЛИ:  Поручить директору департамента городского хозяйства Одесского городского совета Козловскому А.М. предоставить в адрес комиссии окончательный титул  (с указанием полного перечня лифтов, по которым средства уже выделены и по которым предлагается выделить средства). 


СЛУШАЛИ: Информацию директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Козловского А.М. о выделении средств на выполнение работ по восстановлению межэтажного перекрытия, перегородок, инженерных сетей жилого дома по ул. Посмитного, 20 (обращение №731/вих от 03.06.2016 года).
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение департаменту городского хозяйства средств в сумме 3,0 млн.гривень на выполнение работ по восстановлению  межэтажного перекрытия, перегородок, инженерных сетей жилого дома по ул. Посмитного, 20 по обращению №731/вих от 03.06.2016 года.

СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления дорожного хозяйства  Одесского городского совета Шмагая А.В. о выделении средств в размере 20 000,0 тыс.гривень на мероприятия по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети города Одессы (обращение №826 от 01.06.2016 года).
Выступили: Гончарук О.В., Шумахер Ю.Б., Звягин О.С.
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение управлению дорожного хозяйства  Одесского городского совета средств в размере 20 000,0 тыс.гривень на мероприятия по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети города Одессы по обращению №826 от 01.06.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления дорожного хозяйства  Одесского городского совета Шмагая А.В.  о выделении средств в размере 15 000,0 тыс.гривень (обращение 827 от 01.06.2016 года).
Голосолвали за следующее выделение средств:
1. Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт (реабілітація) шляхопроводу по вул. Буніна (міст "Коцебу" у м. Одесі) -  5 000,0 тис. грн - КТКВ 150101 "Капітальні вкладення"  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». (Помісячно видатки прошу Вас розподілити наступним чином: листопад - 5 000,0).
	2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою комунальної власності та загального користування, в т.ч. проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій у м. Одесі -      10 000,0 тис. грн - КТКВ 150101 "Капітальні вкладення":
	3.1 КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 10 000,0 тис. грн. (Помісячно видатки прошу Вас розподілити наступним чином: серпень - 5 000,0 тис. грн., жовтень- 5 000,0 тис. грн)
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение управлению дорожного хозяйства  Одесского городского совета средств в размере 15 000,0 тыс.гривень по обращению №827 от 01.06.2016 года.

СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления дорожного хозяйства  Одесского городского совета Шмагая А.В.  о выделении средств в размере 20 000,0 тыс.гривень на мероприятия по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети города Одессы (обращение №828 от 01.06.2016 года).
Голосовали за выделение средств размере 20 000, 0 тыс.гривень
 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою комунальної власності та загального користування, в т.ч. проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій у м. Одесі -      20 000,0 тис. грн - КТКВ 170703 "Видатки на проведення робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг":
	1.1 КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 20 000,0 тис. грн. (Помісячно видатки прошу Вас розподілити наступним чином: серпень - 10 000,0 тис. грн., жовтень - 10 000,0 тис. грн)
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение управлению дорожного хозяйства  Одесского городского совета средств в размере 20 000,0 тыс.гривень по обращению №828 от 01.06.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова о корректировках бюджета города Одессы  №817/04 дод. от 01.06.2016 года  (прилагается).
Выступили: Гончарук О.В., Шумахер Ю.Б., Бедрега С.Н., Гапунич В.В.
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
№№   з/п
 
Необхідне фінансування, для виконання робіт, тис. грн.



 
Всього
119 092,00
Об'єкти 
освіти
Школи
 
1
Проектування та капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи № 62 за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 10
5 000,00
2
Проектування та капітальний ремонт будівлі ОЗОШ №60, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська,5
600,00
3
Проектування та капітальний ремонт дворового фасаду будівлі загальноосвітньої школи №8, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Бреуса, 59
126,00
4
Проектування та капітальний ремонт будівлі Одеського ліцею "Приморський", розташованої за адресою: м. Одеса, просп. Гагаріна,14
250,00
5
Проектування та капітальний ремонт будівлі ОЗОШ № 127, розташованої за адресо: м. Одеса, Хаджибейська дорога, 34
1 800,00
6
Проектування та будівництво школи у мкр.                                                                                                         ІІІ-4-1 жилого району ім. Котовського у м. Одесі
500,00
7
Проектування та капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОЗОШ №1, розташованої за адресою: м. Одеса,  пл. Михайлівська, 10
300,00
8
Проектування та капітальний приміщень будівлі ОЗОШ №103 , розташованої за адресою: м. Одеса,  вул. Болгарська,31
1 500,00
 
Дитячі садки
 
9
Проектування, капітальний ремонт та благоустрій прилеглої території дитячого садка №197, за адресою: м. Одеса,  вул. Валентини Терешкової, 45 Б
-3 000,00
10
Проектування та капітальний ремонт  дитячого саду комбінованого типу №151, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська,15А
500,00
 
Об'єкти охорони здоров'я
 
11
Проектування та капітальний ремонт будівель та споруд з  інженерними мережами КУ «Міська клінічна лікарня № 1» за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32
2 000,00
12
Капітальний ремонт приміщень Жіночої консультації №10 КУ "Пологовий будинок №4" за адресою: м. Одеса, пров. Павла Кравцова,7
1 500,0
13
Проектування та капітальний ремонт будівлі КУ «Міська поліклініка № 1», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська,38
500,00
Об'єкти інженерно-траспортної інфраструктури
Об'єкти інженерної інфраструктури
 
14
Проектування та будівництво кабельних ліній електропостачання 10кВ мкр. ІІІ-4-1 ж/м Котовського у м. Одесі 
64 000,00






15
Проектування та проведення першочергових заходів щодо запобігання руйнуванню дамби Хаджибейського лиману у м. Одесі. Капітальний ремонт тіла дамби
1 250,00



16
Проектування та капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Олександра Тимошенка, 34
1 500,00
17
Проектування та капітальний ремонт інженерних мереж електропостачання 0,4 кВ, розташованих в районі нахильного ліфта на Приморському бульварі у м. Одесі
600,00
18
Проектування та капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 62 (комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси")
385,00
19
Проектування та капітальний ремонт будівлі за адресою: 
 м. Одеса, вул. Троїцька, 49/51
-350,00
20
Проектування та капітальний ремонт будівлі за адресою: 
м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 7
-80,00
21
Проектування та капітальний ремонт будівлі за адресою: 
м. Одеса, вул. Базарна, 85
-45,00
22
Проектування та капітальний ремонт будівлі за адресою: 
м. Одеса, вул. Ніжинська, 42
-110,00
23
Проектування та капітальний ремонт будівлі за адресою:
 м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 101
-890,00
24
Проектування та капітальний ремонт будівель комунальної установи "Одеський міський центр соціальної реабілітації і адаптації осіб без визначеного місця проживання" за адресою: м. Одеса, вул. Ціолковського,1 
300,00
25
Проектування, капітальний ремонт і ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси
35 000,00
26
Проектування та ремонтно-реставраційні першочергові протиаварійні роботи на будівлі- пам'ятці, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська,4
2 000,00
27
Проектування та капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Бехтерєва на ділянці між вул. Володимира Винниченка і вул. Училищної у м. Одесі
-50,00
28
Проектування та капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського,13
-280,00
29
Проектування та капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 44
517,00
30
Проектування та капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 37
1 026,00
31
Проектування та капітальний ремонт елементів благоустрою території по Хаджибейській дорозі в межах будівлі №30 та будівлі ТП №827 у м. Одесі
1 700,00
32
Проектування та капітальний ремонт будівлі комунальної власності, розташованої за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, 32 літ."І"
300,00
33
Проектування та капітальний ремонт дворового фасаду будинку, за адресою: м. Одеса, вул. Утьосова,11
150,00
34
Проектування та капітальний ремонт бібліотеки-філії  № 34 за адресою: м. Одеса, вул. Перемоги, 26
493,00
35
Проектування та проведення капітального ремонту парку "Преображенський", розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 27
100,00

За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение управлению капитального строительства средств по обращению №817/дод от 01.06.2016 года. 
СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора департамента образования и науки Одесского городского совета Буйневич Е.В. о направлении остатка субвенции в сумме 34 318,2 тыс.гривень на проведение  капитальных расходов (обращение №2457 от 31.05.2016 года + расшифровка прилагается). 
РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии. 


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению начальника управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета        Голованова А.Д. о выделении средств в сумме 150,0 тыс.гривень  для поощрения победителей конкурса  на лучший проект Мемориала воинам Одессы и области, которые погибли в зоне проведения АТО (письмо №01-12/272 исх от 01.06.2016 года).
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение управлению архитектуры и градостроительства Одесского городского совета средств в сумме 150,0 тыс.гривень для поощрения победителей конкурса  на лучший проект Мемориала воинам Одессы и области, которые погибли в зоне проведения АТО по письму №01-12/272 исх от 01.06.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Шпака И.В. о выделении  средств в сумме 500,0 тыс.гривень на приобретение ЛОР-комбайна для диагностического центра им. Б.Резника и 1 700,0 тыс.гривень  на систему УЗИ для КУ «Городская клиническая больница №3.
РЕШИЛИ: Рассмотреть данный вопрос после согласования с заместителем городского головы Цвиринько З.Н. 

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Шпака И.В. о выделении  средств в сумме 1 880,0 тыс.гривень  (пункт 2 письма департамента финансов №04-29/238/990 от 30.05.2016 года).
Выступили: Гончарук О.В., Гапунич В.В., Шумахер Ю.Б., Звягин О.С. 
РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии. 
  СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2016 года (№04-29/233/984 от 27.05.2016 года).

1. Станом на 20.05.2016р. на рахунку бюджету міста Одеси зберігається нерозподілений залишок невикористаної в 2015 році медичної субвенції в сумі 6 865,6 тис.грн.
Відповідно до Порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015р. №11, залишки субвенції можуть бути використані у наступному бюджетному періоді на поточне утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та виконання програм у сфері охорони здоров’я з урахуванням цільового призначення субвенції.
Враховуючи вищезазначене, головним розпорядником бюджетних коштів – департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради - надані пропозиції щодо розподілу частини залишків коштів медичної субвенцій в сумі 171,0 тис. грн на встановлення та обслуговування охоронної сигналізації в КУ «Дитяча міська поліклініка №7» та КУ «Дитяча міська поліклініка №2» для охорони медичного обладнання за КТКВ 080000 «Охорона здоров’я» (загальний фонд). 
За – единогласно.

2. Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надано листа щодо внесення наступних змін до бюджетних призначень по підвідомчим установам:
	Запропонований перерозподіл бюджетних призначень загального фонду бюджету за КТКВ 070000 «Освіта» в межах затвердженої суми,  визначених за рахунок коштів освітньої субвенції:
 для забезпечення харчуванням в загальноосвітніх закладах освіти м. Одеси пільгової категорії дітей запропоновано збільшення видатків на суму 56,2 тис.грн за рахунок економії бюджетних призначень за іншими статтями видатків;

з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії запропоновано збільшення видатків на оплату електроенергії та природного газу на суму 48,5 тис.грн за рахунок економії бюджетних призначень за іншими статтями видатків;
для оплати робіт по розробці проектів землеустрою по загальноосвітнім закладам запропоновано збільшення видатків на суму 40,0 тис.грн за рахунок економії бюджетних призначень за іншими статтями видатків. 
Розшифровка додається.
За – единогласно.

Запропонований перерозподіл бюджетних призначень загального фонду бюджету за КТКВ 070000 «Освіта» в межах затвердженої суми, визначених за рахунок коштів бюджету м. Одеси:
для забезпечення проведення поточних видатків на утримання установ освіти (послуги зв’язку, Інтернет, придбання програмного забезпечення, харчування пільгової категорії дітей, проведення заходів та інше) і для своєчасного проведення муніципальних виплат, відповідно до розпорядження Одеського міського голови від 09.02.2008р. №64-01р «Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі «Освіта»   м. Одеси». 
Розшифровка додається
За – единогласно.

3. На проведення культурно – освітніх заходів по галузі «Культура і мистецтво» передбачені бюджетні призначення в сумі 2 450,7 тис.грн. Згідно листа департаменту культури та туризму Одеської міської ради загальний обсяг фінансових ресурсів на проведення заходів у 2016 році становитиме  3 150,7 тис.грн. У зв’язку з чим, департаментом запропоновано визначити додаткові бюджетні призначення загального фонду бюджету за  КТКВ 110502 «Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи» в сумі 700,0 тис.грн.  
За – единогласно.

	Виконавчими органами Одеської міської ради надані листи щодо визначення додаткових бюджетних призначень загального фонду бюджету по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на оплату послуг по архівній обробці документів постійного зберігання:

	управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради + 11,5 тис.грн;

департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради + 9,3 тис.грн;
департамент економічного розвитку Одеської міської ради + 9,3 тис.грн;
департамент фінансів Одеської міської ради - 30,1 тис.грн.
 За – единогласно.

	На чергову сесію Одеської міської ради винесено питання щодо змін до Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16.03.2016р.   № 438-VII.

Відповідно до зазначених змін обсяг фінансового ресурсу на виконання заходів Програми 2016 року збільшено на 2 485,0 тис.грн (розшифровка додається).
Для забезпечення бюджетними призначеннями заходів Програми існує необхідність у визначенні додаткових видатків загального фонду бюджету за КТКВ 180410 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» по головному розпоряднику бюджетних коштів - департамент економічного розвитку Одеської міської ради.
За – единогласно.

	Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надано листа щодо зменшення бюджетних призначень загального фонду бюджету за КТКВ 091101 «Утримання центрiв соцiальних служб для сім`ї, дітей та молоді» (оплата праці і нарахування на заробітну плату) у сумі 762,4 тис.грн.

		За – единогласно.

Бюджет розвитку
Департаментом культури та туризму Одеської міської ради надано листа щодо визначення додаткових бюджетних призначень за рахунок коштів бюджету розвитку для проведення капітальних видатків в сумі 2 000,0 тис.грн, в т.ч.:
	по підвідомчим установам культури – 2 000,0 тис.грн, з них:

	капітальний ремонт перекриття та покрівлі в КПНЗ «Дитяча музична школа №5 м. Одеси» -1 000,0 тис.грн;

капітальний ремонт приміщень філіалу КУ «Центральної міської бібліотечної системи для дорослих» - центральної міської бібліотеки ім. Франко до дня 125 річниці -  1 000,0 тис.грн.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради визначення додаткових бюджетних призначень за рахунок коштів бюджету розвитку  на капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 14 - 500,0 тис.грн. 
За – единогласно.

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2016 год по письму департамента финансов  №04-29/233/984 от 27.05.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета  Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2016 год (обращение №10-30/44/1007 от 02.06.2016 года).
Голосовали за следующие корректировки:
виділення додаткових бюджетних призначень на 2016 рік в сумі 26,0 тис. грн для сплати  за виготовлення проекту демонтажу частини незаконно забудованого житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Львівська, 8. За підсумками розгляду питання пропонуємо збільшити бюджетні призначення за КТКВ 250404 «Інші видатки» та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». 
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы по обращению департамента финансов №10-30/44/1007 от 02.06.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2016 год.
Голосовали за следующие корректировки:
	Запропоновано визначити додаткові бюджетні призначення загального фонду бюджету департаменту освіти та науки Одеської міської ради на придбання меблів для облаштування корпусів № 1,2 КПНЗ «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія» у сумі 800,0 тис.грн.
	Запропоновано визначити бюджетні призначення загального фонду бюджету службі у справах дітей Одеської міської ради на придбання подарунків випускникам   11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів – дітям з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та організації проведення святкового заходу у сумі 60,0 тис.грн.
За – единогласно.

РЕШИЛИ: Согласовать соответствующие корректировки бюджета города Одессы.


СЛУШАЛИ: Информацию департамента финансов о ходе выполнения Городской программы по стимулированию создания и деятельности ОСМД в части мероприятия «Изготовления технических паспортов на дома, которые находятся в управлении КП «ЖКС» и будут передаваться в управления ОСМД и СК» (письмо №06-21/232/973 от 25.05.2016 года).
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 


СЛУШАЛИ: Информацию по заявлению директора общества с дополнительной ответственностью «Галанта» о предоставлении льготы по налогу на недвижимое имущество, находящиеся по адресу: г. Одесса,            ул. Генерала Цветаева, 3/5.
Голосовали за установление обществу с дополнительной ответственностью «Галанта»  льготного размера налога на недвижимое имущество:
За – 0.
РЕШИЛИ: Решение не принято. 



Председатель комиссии						О.В. Гончарук 


Заместитель
председателя комиссии 						Ю.Б.Шумахер 






