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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

15.06.2016 год                        19-00                        каб. 307 

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

Приглашенные:

Бедрега
Светлана Николаевна 

- директор департамента финансов Одесского городского совета;
Цвиринько
Зинаида Николаевна 

	заместитель городского головы;

Вугельман
Павел Владимирович 

- заместитель городского головы;
Позднякова
Анна Ивановна 

- депутат Одесского городского совета;
Леонидова
Лилия Васильевна 

- 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»;
Янушкевич
Лариса Владимировна

- заместитель начальника управления капитального строительство Одесского городского совета;
Рудой
Денис Александрович 

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

- директор департамента здравоохранения Одесского городского совета;
Королев
Марат Валентинович 

- первый заместитель председателя Приморской районной администрации Одесского городского совета.

СЛУШАЛИ: Информацию заместителя городского головы  - председателя рабочей группы по реализации проекта «Электронный билет» в общественном транспорте Вугельмана П.В. о перспективах развития коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».
Выступили: Гончарук О.В., Гапунич В.В., Бедрега С.Н., Корниенко В.А., Звягин О.С.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Обратиться на имя городского головы Труханова Г.Л. с предложением по рассмотрению изменения тарифа на проезд в электротранспорте до экономически обоснованного уровня.


СЛУШАЛИ: Информацию заместителя городского головы      Вугельмана П.В. о выделении средств в сумме 3,0 млн. гривень на проектирование системы теплоснабжения для группы жилых и общественных зданий в Лузановском микрорайоне (обращение               №02.2-16вих/403 от 09.06.2016 года).
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С.
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение управление капитального строительства средств в сумме 3,0 млн. гривень на проектирование системы теплоснабжения для группы жилых и общественных зданий в Лузановском микрорайоне по обращению заместителя городского головы Вугельмана П.В.  №02.2-16вих/403 от 09.06.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию заместителя городского головы       Цвиринько З.Н. по  обращению директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Шпака И.В. о выделении  средств в сумме 1 880,0 тыс.гривень на проведение капитального ремонта помещений коммунального учреждения «Городская клиническая больница №10»       №01-30/505 от 15.06.2016 года.  
Выступили: Гончарук О.В., Шпак И.В., Гапунич В.В.
Голосовали за выделение средств
КФКВ
КЕКВ
Назва головного розпорядника коштів
Рядок у рішенні ОМР
Обсяг додаткових асигнувань (червень), тис.грн.
150101
3110
Управління капітального будівництва
Капітальні видатки по установам охорони здоров’я
+1380,0
150101
3132
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
Капітальні видатки по установам охорони здоров’я
+500,0
Разом:



+1880,0
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение средств в сумме 1880,0 тыс.гривень по обращению департамента здравоохранения Одесского городского совета  №01-30/505 от 15.06.2016 года.  


СЛУШАЛИ: Информацию заместителя городского головы       Цвиринько З.Н. по обращению 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 (обращение №01-30/510 от 15.06.2016 года).
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение департаменту здравоохранения Одесского городского совета средств в сумме 500,0 тыс.гривень на приобретение    ЛОР-комбайна для диагностического центра им. Б.Резника по обращению №01-30/510 от 15.06.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию директора коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» Жемана Д.А. о выделении коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс»  финансовой  помощи в размере 75,0 млн.гривень (директора коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» №09/11-701 от 28.04.2016 года).
Выступили: Гончарук О.В., Гапунич В.В., Позднякова А.И., Звягин О.С.
Голосовали за выделение коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс»  финансовой  помощи в размере 65,0 млн.гривень:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение департаменту транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета (для коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс») финансовой  помощи в размере 65,0 млн.гривень.


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».  
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про надання комунальному підприємству «Одесміськелектротранс» згоди на передачу в іпотеку нерухомого майна та у заставу майна, закріпленого за ним на праві господарського відання и вынести его на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета.


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 и перечень лифтов, по которым уже проведен ремонт с указанием адресов и сумм. 

СЛУШАЛИ: Информацию директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Козловского А.М. о выделении коммунальному предприятию «Городские дороги» средств в сумме 25 380,0 тыс.гривень на приобретение специализированной техники (обращение №734/вих от 06.06.2016 года прилагается). 
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Гапунич В.В., Корниенко В.А. Бедрега С.Н.
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение департаменту городского хозяйства Одесского городского совета (для КП «Городские дороги») средств в сумме 25 380,0 тыс.гривень на приобретение специализированной техники по обращению №734/вих от 06.06.2016 года. 



СЛУШАЛИ: Информацию директора коммунального предприятия Одесского городского совета «Теплоснабжение города Одессы» Рудого Д.А. о выделении коммунальному предприятияю «Теплоснабжение города Одессы» средств в сумме  220 799,0 тыс.гривень на реконструкцию тепловых сетей (обращения №738/вих от 07.06.2016 года  и №557/вих от 10.06.2016 года прилагается).
Выступили: Козловский А.М., Гончарук О.В., Бедрега С.Н.
РЕШИЛИ: Рассмотреть данное обращение по итогам выполнения бюджета города Одессы за 1-ое полугодие 2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию Звягина О.С. о санитарном состоянии «Летнего театра» в  городском саду.
РЕШИЛИ: Поручить директору департамента городского хозяйства Одесского городского совета Козловскому А.М. рассмотреть возможность проведения благоустройства (обрезка деревьев, установка скамеек) территории «Летнего театра» в  городском саду на время проведения чемпионата Европы по футболу – 2016.


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора коммуналного предприятия «ЖКС «Северный» о выделении средств в сумме 2 000,0  тыс.гривень на выплату заработной платы и подоходного налога (обращение №688 от 08.06.2016 года).
Выступили: Гончарук О.В., Козловский А.М.
РЕШИЛИ: Поручить директору департамента городского хозяйства Одесского городского совета Козловскому А.М. предоставить в адрес комиссии заключение по существу данного обращения. 


СЛУШАЛИ: Информацию первого заместителя председателя Приморской районной администрации Одесского городского совета Королева М.В.  о расселении жителей Приморского района в гостинице «Центральная».
Выступили: Гончарук О.В., Козловский А.М., Леонидова Л.В.,       Бедрега С.Н., Звягин О.С., Корниенко В.А.
РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии. 


СЛУШАЛИ: Информацию заместителя начальника управления капитального строительство Одесского городского совета Янушкевич Л.В.  о корректировках бюджета города Одессы (обращение №940/04 от 14.06.2016 года прилагается).
Голосовали за следующие корректировки бюджета города Одессы:
КЕКВ
 
Необхідне фінансування, для виконання робіт, тис. грн.



 
Бюджет розвитку (150101) всього у т.ч.:
29 730,00
Об'єкти освіти
Школи
 
3132
Проектування та капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОЗОШ №1, розташованої за адресою: м. Одеса,  пл. Михайлівська, 10
2 500,00
3132
Проектування та капітальний ремонт будівлі ОЗОШ №120, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 58
1 500,00
3132
Проектування та капітальний ремонт стадіону Школи-ліцею №67, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 14-а.
500,00
 
Дитячі садки
 
3132
Проектування та капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою ОДНЗ №235 компенсуючого типу за адресою: м. Одеса, вул. Шота Руставелі, 23
500,00
3132
Проектування та капітальний ремонт елементів благоустрою території ОДНЗ "Ясла-садок" №231, розташованого за адресою: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 41-а
1 500,00
 
Об'єкти охорони здоров'я
 
3142
Проектування та реконструкція  поліклінічного відділення №3 міської дитячої поліклініки №7 за адресою: м.Одеса, вул. Бугаївська, 46
-500,00
3122
Проектування та будівництво будівлі для розміщення амбулаторії сімейної практики КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги №10" по вул. Бугаївській у м. Одесі.
-300,0
3142
Проектування та реконструкція медичного закладу з прибудовою додаткових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська,46
800,00
3142
Проектування та реконструкція будівлі з розширенням на території комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 30/1
2 760,00
3142
Проектування та проведення робіт з реконструкції будівель та споруд з  інженерними мережами комунальної установи «Міська клінічна лікарня №10» за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського,61-А
10 000,00
3132
Проектування та капітальний ремонт приміщень комунальної установи «Міський спеціалізований будинок дитини № 1» за адресою: м. Одеса, пров Монастирський,3 (кол. Маячний)
500,00
3132
Проектування та капітальний ремонт будівлі КУ "Міська дитяча лікарня №3", розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Заболотного,26а
500,00
Об'єкти інженерно-траспортної інфраструктури
Об'єкти інженерної інфраструктури
 
3142
Проектування та реконструкція мереж електропостачання дитячого садка №232 за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського,138А
90,00
3142
Проектування та реконструкція мереж електропостачання дитячого садка, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 3В
70,00
3122
Проектування та будівництво внутрішньоквартального водопроводу у мкр. ІІІ-4-1 жилого району ім. Котовського у м. Одесі
950,00
3142
Проектування та реконструкція кабельної лінії 6 кВ від ПС "ТЕЦ" до РП "Театральний" в м. Одесі
1 500,00
 
Інші об'єкти
 
3132
Проектування та капітальний ремонт елементів благоустрою пл. Михайлівської від будинку №12/14 до вул. Косвеної у м. Одесі
1 500,00
3132
Проектування та капітальний ремонт елементів благоустрою території по вул. Косвеній від будинку №90 до вул. Картамишевської у м. Одесі
1 500,00
3132
Проектування та капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського,13
210,00
3132
Проектування та капітальний ремонт комунальної установи "Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" , розташованої за адресою : м. Одеса, вул.Боженка,19-В
150,00
3132
Проектування та капітальний ремонт будівлі комунального позашкільного навчальниого закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №5" за адресою: м. Одеса, вул. Комарова,4-А 
500,00
3142
Проектування та реконструкцiя будівлі за адресою:
 м. Одеса, вул. Верстатобудівна,12
3 000,00
 
Проектування та капітальний ремонт  будівлі філії КПНЗ "Дитяча музична школа №3" за адресою: м. Одеса, вул. Петра Лещенка,28
 
 
Загальний фонд (250404)
4 725,00
2240
Оплата послуг з приєднання об'єктів до електричних мереж 
4 725,00

За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2016 года по обращению управления капитального строительства Одесского городского совета №940/04 от 14.06.2016 года прилагается.


СЛУШАЛИ: Информацию депутата Одесского городского совета      Шеремета А.Г. о выделении средств в размере 1 200,0  тыс.гривень на проведение работ по реконструкции внутридомовых электрических сетей дома №12 по ул.Старицкого с дальнейшем переводом картир на индивидуальные счетчики электрической энергии (обращение №2392/2-гс от 13.06.2016 года).
Голосовали за выделение средств в сумме 1 200,0 тысгривень:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение Малиновской районной администрации Одесского городского совета средств в размере                1 200,0  тыс.гривень на проведение капитального ремонта внутридомовой системы электроснабжения жилого дома №12 по ул.Старицкого по обращению депутата Шеремета А.Г. №2392/2-гс от 13.06.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Шелюгина А.И. о выделении средств в сумме 3 500,0 тыс.гривень на капитальный ремонт комплекса «Уголок Старая Одесса» (обращение №01-34/208 от 10.06.2016 года).
РЕШИЛИ:  Начальнику управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Шелюгина А.И. предоставить в адрес комиссии перечень работ по капитальному ремонту комплекса с указанием работ, которые могут быть произведены только за счет бюджетных средств и работы,  которые  можно провести за счет инвесторов. 
Направить обращение в адрес управления капитального строительства Одесского городского совета о предоставлении заключения по видам работ, которые  можно провести за счет инвесторов и которые могут быть произведены только за счет бюджетных средств. 


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2016 год (№04-29/266/1075 от 14.06.2016 года).
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
       І. Загальний фонд 
1. Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані листи щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду бюджету за КТКВ 070000 «Освіта» в межах затвердженої суми, визначених за рахунок коштів бюджету м. Одеси, в т.ч:
для оплати транспортних витрат на поїздку за маршрутом Одеса – Регенсбург – Одеса групи школярів старшого віку у супроводі одного керівника,  для участі у Міжнародній молодіжній конференції міст-побратимів Регенсбурга, запрошення на яку отримано від Обер-бургомістра міста-побратима Регенсбург (ФРН), запропоновано збільшення видатків за    КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 53,0 тис.грн, за рахунок економії за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» та перерозподіл видатків між КТКВ в межах затверджених бюджетних призначень загального фонду бюджету по галузі «Освіта»;
для оплати послуг з проведення поточного ремонту підлоги «Літнього театру», який знаходиться на території комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський дитячий оздоровчо – спортивний комплекс «Вікторія», для забезпечення гідного відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків під час літніх канікул на даній базі відпочинку,  запропоновано перерозподіл видатків між КТКВ на суму 200,0 тис.грн, в межах затверджених бюджетних призначень загального фонду бюджету по галузі «Освіта».  
Розшифровка додається.
За – единогласно.
2. Заступником Одеського міського голови Цвірінько З.М. надано листа щодо визначення додаткових бюджетних призначень по галузі "Фізична культура і спорт"  за рахунок коштів загального фонду бюджету м. Одеси в сумі  200,0 тис.грн на проведення на території міста Одеси Міжнародних велоперегонів «Гран-Прі Одеси», які включені до Єдиного плану-календаря спортивних та масових заходів міста на 2016 рік (КТКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів i змагань»).  
Головним розпорядником бюджетних коштів визначено – управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради.
За – единогласно.

3. Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради надано листа щодо внесення наступних змін до бюджетних призначень по підвідомчим установам:
	Перерозподіл бюджетних призначень загального фонду бюджету за КТКВ 080000 «Охорона здоров’я» в межах затвердженої суми, в т.ч. визначених за рахунок коштів медичної субвенції:
 для забезпечення препаратом «Креон» хворих на муковісцидоз, які через зміни вікової групи переходять на облік в інші лікувальні заклади, запропоновано перерозподіл видатків за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» між КТКВ в сумі 208,2 тис.грн;

з метою оснащення медичними меблями нових амбулаторій 3-х центрів первинної медико-санітарної допомоги (210,0 тис.грн) та необхідністю проведення поточного ремонту апарата ИВЛ у відділенні інтенсивної терапії новонароджених у КУ «Пологовий будинок №1» (36,5 тис.грн) запропоновано перерозподіл видатків між КТКВ в межах затверджених бюджетних призначень загального фонду бюджету по галузі «Охорона здоров’я».
Розшифровка додається.
За – единогласно.

	Перерозподіл бюджетних призначень загального фонду бюджету за КТКВ 080000 «Охорона здоров’я» в межах затвердженої суми, в т.ч. визначених за рахунок коштів бюджету м. Одеси:
для забезпечення проведення поточних видатків на утримання установ охорони здоров’я, в тому числі: проведення поточного ремонту цифрового рентген апарату в КУ «Міська поліклініка №6» та своєчасного проведення муніципальних виплат, відповідно до розпорядження Одеського міського голови від 04.02.2016р. №67 "Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі "Охорона здоров'я" м. Одеси у 2016 році", у зв’язку зі збільшенням чисельності молодих спеціалістів, працюючих в лікувально-профілактичних установах, запропоновано перерозподіл видатків за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» між КТКВ в межах затверджених бюджетних призначень загального фонду бюджету по галузі «Охорона здоров’я». 

Розшифровка додається.
За – единогласно.

	У бюджеті міста Одеси на 2016 рік передбачені витрати на надання суб'єктам малого і середнього підприємництва фінансової підтримки в сумі 250,0 тис. грн в межах заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки.

Головним розпорядником бюджетних коштів по зазначеним витратам визначено департамент економічного розвитку Одеської міської ради за розділом «Кредитування» та КТКВ 180404 «Підтримка малого i середнього підприємництва».
Враховуючи роз’яснення Міністерства фінансів України стосовно механізму здійснення фінансової підтримки підприємництва з місцевих бюджетів (додається), департаментом економічного розвитку Одеської міської ради надано пропозиції щодо наступного перерозподілу бюджетних затверджених призначень:

КТКВ
Назва видатків
Сума, тис.грн
180404
Підтримка малого i середнього підприємництва
- 250,0
250903
Надання бюджетних позичок суб’єктам підприємницької діяльності
+ 250,0

Разом
0,0
За – единогласно.

	Управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради надано листа щодо виділення додаткових бюджетних призначень по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сел, селищ» в сумі  200,0 тис.грн на заохочення переможців та учасників відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект благоустрою парку культури та відпочинку «Дюковський сад» у м.Одесі відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.01.2016 р. №07 «Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект благоустрою парку культури та відпочинку «Дюковський сад» у м.Одесі».

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии с приглашением  начальника управления архитектуры и градостроительства  Одесского городского совета Голованова А.Д.

6. Згідно з розпорядженням міського голови від 27.05.2016 р. №481 внесені зміни до уповноважених органів, що здійснюють контроль за ефективною діяльністю комунальних підприємств. Так, зокрема,  змінений уповноважений орган по КП «Парки Одеси»: з департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради на департамент культури та туризму Одеської міської ради.
Таким чином, існує необхідність щодо внесення змін до бюджету міста Одеси в частині зміни головного розпорядника бюджетних коштів по залишкам  бюджетних призначень загального фонду бюджету, які затверджені для     КП «Парки Одеси»:											
Головний розпорядник бюджетних коштів
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки  загального фонду, тис.грн
Департамент екології та рекреаційних зон Одеської міської ради
100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
-753,89

090501
Організація та  проведення громадських  робіт
-15,89

Всього
-769,78
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
110502
Інші культурно-освітні заклади та заходи
753,89

090501
Організація та  проведення громадських  робіт
15,89

Всього
769,78
РАЗОМ

0,0
За – единогласно.

	Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надано листа щодо збільшення бюджетних призначень на суму 130,0 тис.грн.   за КТКВ 091214 «Інші установи та заклади» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» з метою забезпечення КУ «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» видатками на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за наступними адресами:

	вул. Гайдара, 3-А (орієнтовна площа ділянки 1,0 га);

вул. Академіка Сахарова, 30/1 (орієнтовна площа ділянки 0,3 га).
 За – единогласно.

	В бюджеті міста Одеси на 2016 рік, затвердженому рішенням Одеської міської ради від  16.12.2015р. №19-VII «Про бюджет міста Одеси на 2016 рік», передбачені бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню реклами Одеської  міської ради для отримувача бюджетних коштів – комунального підприємства «Одесреклама» по  КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» у сумі 5 000,0 тис.грн. Станом на 13.06.2016р.  фактично здійснено фінансування  у сумі  1655,5 тис.грн.

Потреба в обсягах фінансової підтримки з бюджету міста Одеси на2016 рік комунальним підприємством  «Одесреклама» була розрахована  з урахуванням сплати податку на прибуток у сумі 2000,0 тис.грн. 
Комунальним підприємством  «Одесреклама» проведено з Державною податковою інспекцією у Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області  звірення розрахунків за період з 01.01.2016р. по 01.04.2016р. по сплаті до бюджету міста Одеси податку на прибуток та підписано акт № 923-07 від 17.05.2016 р.
Згідно зазначеного акту станом на 01.04.2016р. (копія додається) переплата до бюджету міста Одеси по сплаті податку на прибуток складає 3 270,5 тис.грн.
Враховуючи значну переплату авансового внеску з податку на прибуток, вважаємо за доцільним зменшити бюджетні призначення управлінню реклами Одеської міської ради по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на 2 000,0 тис.грн.
За – единогласно.

Відповідно до статті 18 Бюджетного кодексу України (далі - БКУ) загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу (без урахування гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200 відсотків середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до частини четвертої статті 21 БКУ.
Статтею 21 БКУ визначено, що виконавчі органи відповідних місцевих рад складають та схвалюють прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.
Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.02.2016 р. №02 схвалений прогноз бюджету міста Одеси на 2017 та 2018 роки, згідно з яким індикативний прогнозний обсяг надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів складає: у 2017 році – 854 900,0тис.грн; у 2018 році –   897 700,0 тис.грн.
Таким чином, 200 відсотків середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку м.Одеси складає 1 752 600,0 тис.грн.
Беручи до уваги зазначене, пропонуємо пункт 10 розділу ІІІ «Фінансування та борг бюджету» рішення Одеської міської ради від 16.12.2015 р. №19-VII  викласти у наступній редакцій:
«10. Установити на 31 грудня 2016 року граничний обсяг місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста Одеси боргу в сумі  1 752 600,0 тис.грн.».
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2016 год по обращению департамента финансов №04-29/266/1075 от 14.06.2016 года (кроме пункта 5).

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по проекту решения «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 03.02.2016 року №255-VII «Про розміщення на вкладних (депозитних) рахунках у банках тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету міста Одеси» (обращение департамента финансов №05-23-400 от 14.06.2016 года).
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект «Про розміщення на вкладних (депозитних) рахунках у банках тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету міста Одеси»  решения и вынести его на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета. 


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению заместителя начальника управления по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения Одесского городского совета о выделении дополнительных средств в сумме 103,6 тыс.гривень на покрытие текущих расходов Программы развития органов самоорганизации населения в г.Одессе (письмо №01-18/362 от 13.06.2016 года).
РЕШИЛИ: Рассмотреть данный вопрос после внесения изменений в Программу развития органов самоорганизации населения в г.Одессе.


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора департамента внутренней политики о корректировках бюджета города Одессы  (обращение №01.1-11/193 от 14.06.2016 года).
Голосовали за следующие корректировки:
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, тис.грн
КТКВ КМБ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»
720,00
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесених до  заходів розвитку
720,00
КТКВ КМБ 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»
-720,00
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесених до  заходів розвитку
-720,00
Разом за Програмою
0,00

За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать департаменту внутренней политики Одесского городского совета корректировки бюджета города Одессы  по обращению №01.1-11/193 от 14.06.2016 года.



СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. о текущем выполнении бюджета города Одессы. 
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.


СЛУШАЛИ: Информацию общественного деятеля Петракевич Татьяны об участии представителей Одесского городского совета в вебинаре презентации опыта Seoul  Metropolitan.
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Гапунич В.В.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 


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




СЛУШАЛИ: Информацию по заявлениям, поступившим в адрес Одесского городского совета, по вопросу установления размера арендной платы.

Наименование организации
Решение комиссий
Одеська обласна організація Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання»  
Голосовали за установление размера арендной платы:
За – единогласно.
ВИРІШИЛИ:  Установить данной организации до 31.12.2016 года арендную плату в размере 1 гривня  на  год как арендатору помещения по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 14.
Товариство з обмежаною відповідальністю «Роял Сервіс»      


РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии. 

РЕШИЛИ: Дополнить проект решения «Об установлении размера арендной платы» пунктом следующего содержания:
«1. Встановити на період до 31.12.2016 року орендну плату у  розмірі 1  гривня на рік за орендоване приміщення комунальної власності територіальної громади м. Одеси Одеській обласній організації Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» як орендарю приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 14.».


СЛУШАЛИ: Информацию по заявлениям, поступившим в адрес Одесского городского совета, по вопросу предоставления льгот по плате за землю.
Найменування підприємства
Рішення комісії
Державне підприємств «Одеський обласний радіотелевізійний передавальний центр» 

Голосували за надання пільг зі сплати  земельного податку :
за – 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте.
Гаражный кооператив «Весна» 

Голосували за надання пільг зі сплати  земельного податку :
за – 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте.


Председатель комиссии						О.В. Гончарук 

Заместитель
председателя комиссии 						Ю.Б.Шумахер 

