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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

19.05.2016 год                        13-00                        каб. 307 

Присутствовали:
1. Гончарук Оксана Витальевна 
2. Звягин Олег Сергеевич 
3. Наумчак Виктор Анатольевич 
4. Страшный Сергей Анатольевич 


Приглашенные:

Бедрега
Светлана Николаевна 

- директор департамента финансов Одесского городского совета;
Еремица
Алексей Николаевич 

- депутат Одесского городского совета;
Позднякова
Анна Ивановна 

- депутат Одесского городского совета;
Орлов
Александр Витальевич 

- депутат Одесского городского совета;
Гиганов
Богдан Викторович 

- депутат Одесского городского совета;
Шандрык
Вячеслав Иванович 

- заместитель городского головы;

Иваницкий
Александр Валерьянович 

- председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций;
Андрусишин
Вадим Викторович 

- начальник управления инженерной защиты территории города и развития побережья;
Козловский
Александр Маркович 

- директор департамента городского хозяйства;
Голованов
Александр Дмитриевич

- начальник управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета;
Жеман
Дмитрий Александрович 

- директор коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс»;
Чуева
Тамара Ивановна 


- директор дочернего предприятия «Клинический санаторий матери и ребенка по реабилитации больных с заболеваниями органов зрения «Зеленый мыс» ЗАО лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница».


СЛУШАЛИ: Информацию по заявлениям, поступившим в адрес Одесского городского совета, по вопросу предоставления льгот по плате за землю.
Выступили: Гончарук О.В., Наумчак В.А., Чуева Т.И., Звягин О.С., Еремица А.Н.
Найменування підприємства
Рішення комісії
Санаторій «Одеський»  

Голосували за надання пільги зі сплати  земельного податку :
за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати на період з 01.07.2016 року до 31.12.2016 року пільгу щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати санаторій «Одеський». 
Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій матері та дитини по реабілітації хворих з захворюваннями органу зору «Зелений мис» закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

Голосували за надання пільги зі сплати  земельного податку :
за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Надати на період з 01.07.2016 року до 31.12.2016 року пільгу щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати  дочірнє підприємство «Клінічний санаторій матері та дитини по реабілітації хворих з захворюваннями органу зору «Зелений мис» закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Руководству дочернего предприятия «Клинический санаторий матери и ребенка по реабилитации больных с заболеваниями органов зрения «Зеленый мыс» ЗАО лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница» на сумму предоставленной льготы предоставить путевки для оздоровления социально-незащищенных граждан города Одессы (по согласованию с департаментом труда и  социальной политики и с постоянной комиссией по вопросам социальной политики и труда).
Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» 

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


Голосовали за проект решения «Про надання пільг щодо земельного податку» (проект решения прилагается):
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про надання пільг щодо земельного податку» 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  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 (обращение №585/вих от 13.05.2016 года). 
Выступили: Гончарук О.В.,  Иваницкий А.В., Орлов А.В., Наумчак В.А., Звягин О.С., Еремица А.Н., Позднякова А.И.
Голосовали за выделение средств в размере 1,0 млн.гривень на проведение ремонтных работ инженерных сетей в домах, находящихся  в управлении КП «ЖКС»:
за – 3.
РЕШИЛИ: Решение не принято.  
 
Рассмотреть вопрос о выделении средств на проведение ремонтных работ инженерных сетей в домах, находящихся  в управлении КП «ЖКС»  (в рамках Городской целевой программы стимулирования создания и деятельности ОСМД) после утверждения механизма распределения средств на проведение  ремонтных работ. 


СЛУШАЛИ: Информацию директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Козловского А.М. о выделении средств в сумме  200,0 тыс.гривень   на проведение учебы председателей ОСМД  в рамках Городской целевой программы стимулирования создания и деятельности ОСМД (обращение №585/вих от 13.05.2016 года). 
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Наумчак В.А.
Голосовали  за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение департаменту городского хозяйства Одесского городского совета средств в сумме 200,0 тыс.гривень на проведение учебы председателей ОСМД  в рамках Городской целевой программы стимулирования создания и деятельности ОСМД по обращению №585/вих от 13.05.2016 года. 
Директору департамента городского хозяйства Одесского городского совета Козловского А.М. рассмотреть возможность проведения учебы главных  бухгалтеров  ОСМД. 


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., Иваницкий А.В.
РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии. 

СЛУШАЛИ: Информацию директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Козловского А.М. о выделении средств в сумме 3,0 млн.гривень на капитальный ремонт жилого фонда.
Голосовали за следующие корректировки:
Для проведення ремонтно-відновлювальних робіт житлових будинків за № 46 по вул. Ковальська та за № 40 по вул. Разумовська, які постраждали в результаті обвалу, департаментом міського господарства Одеської міської ради надано листа щодо визначення додаткових бюджетних призначень у сумі 3 000,0 тис.грн:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать департаменту городского хозяйства Одесского городского совета выделение средств в сумме 3,0 млн.гривень на капитальный ремонт жилого фонда по обращению №614/вих от 17.05.2016 года. 


СЛУШАЛИ: Информацию заместителя городского головы         Шандрыка В.И. о выделении средств на проведение комплекса инженерно-геологических изысканий и разработку проектов строительства берегозащитных сооружений (письмо управления инженерной защиты территории города и развития побережья №04/01-10/325 от 15.04.2016 года прилагается). 
Выступили: Гончарук О.В., Андрусишин В.В.,  Еремица А.Н.,          Орлов А.В., Наумчак В.А., Бедрега С.Н. 
Голосовали за выделение средств, а именно:
Найменування витрат
Зпагальний обсяг фінансування будівництва


Розробка проекту по обꞌєкту "Будівництво комбінованого дренажу та регулювання русла балки на території мікрорайону "Крива Балка" в м.Одесі
1 150,00


Проведення експертизи техніко-економічного обгрунтування  по  обꞌєкту  "Будівництво берегозахисних споруд для укріплення схилів та відновлення пляжу в селищі  Чорноморка"
400,00


Розробка  робочого проекту по обꞌєкту  "Будівництво берегозахисних споруд для укріплення схилів та відновлення пляжу в селищі  Чорноморка"
500,00


Проведение изыскательских работ и разработку проекта по капитальному ремонту Лермонтовской штольни и галерей.
1 500,00



За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение управлению инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета средств в сумме  3 550,0 тыс.гривень.


СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета Андрусишина В.В. о перераспределении средств в сумме 169,8 тыс.гривень на капитальный ремонт внешнего осветления железобетонной лестницы в районе Амбулаторного  переулка (обращение №04/01-10/376 от 28.04.2016 года).
РЕШИЛИ:  Рекомендовать начальнику управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета Андрусишина В.В.  обратиться в адрес департамента городского хозяйства Одесского городского совета о выполнении работ по капитальному ремонту внешнего осветления железобетонной лестницы в районе Амбулаторного  переулка в рамках выделенных средств коммунальному предприятию «Одесгорсвет». 


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению председателя постоянной комиссии по вопросам   жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Иваницкого А.В. о выделении дополнительного финансирования департаменту городского хозяйства для выполнения работ по переподключению общежития по адресу: г. Одесса, ул. Балковская, 106 к системе коммунального городского водоотведения (обращение №1762/2-гс от 27.04.2016 года).  
РЕШИЛИ: Департаменту городского хозяйства Одесского городского совета предоставить на следующее заседание комиссии информацию по данному вопросу. 


СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета Голованова А.Д, о выделении дополнительных средств в сумме  1 238 690,00 гривень на создание  комплексной системы защиты информации и на  привлечение сторонних специализированных организаций (обращение №01-02/2 рс от 22.04.2016 года).
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С.
РЕШИЛИ: Рассмотреть данный вопрос после принятия решения «Про внесення змін до Програми створення служби містобудівного кадастру у складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року        № 3320-VI». 

СЛУШАЛИ: Информацию заместителя директора коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс» о выделении коммунальному предприятию финансовой  помощи в размере 75,0 млн.гривень. (обращения №01-14/1174 от 13.05.2015 года и №09/11-701 от 28.04.2016 года).
Выступили: Гончарук О.В., Наумчак В.А., Звягин О.С., Страшный С.А., Бедрега С.Н.
РЕШИЛИ:   Перенести рассмотрение данного вопроса.
Руководству коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс» предоставить в адрес комиссии предложения по улучшению работы предприятия, а именно:  увеличению прибыли предприятия; установление экономически-обоснованных тарифов; расчет суммы компенсации (финансовой помощи) и на основе каких нормативов и документов она рассчитывается, а также финансовую отчетность за 2015 год  и последний отчетный период.


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова о корректировках бюджета города Одессы (обращение №723/04 от 12.05.2016 года, обращение №741/04 от 16.05.2016 года, обращение №756/04 от 18.05.2016 года,  обращение №759/04 от 18.05.2016 года и обращение №762/04 от  18.05.201 года).
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
обращение №723/04 от 12.05.2016 года:
КЕКВ
Назва витрат
Сума (тис.грн.)
3132
Проектування та капітальний ремонт приміщень прибудови будівлі школи та реабілітаційного центру до спального корпусу дитячого санаторію «Ластівка» розташованого за адресою:          м. Одеса, вул. Дача Ковалевського,99
– 1 000,0
3132
Проектування та капітальний ремонт будівель КУ «Міський дитячий туберкульозний санаторій №3 «Ластівка» за адресою:     м. Одеса, вул. Дача Ковалевського,99
1 000,0
За – единогласно. 


обращение №741/04 от 16.05.2016 года 
КЕКВ
Назва витрат
Сума (тис.грн.)
3132
Проектування та капітальний ремонт інженерних мереж електропостачання 0,4 кВ, розташованих в районі нахильного ліфта на Приморському бульварі у м. Одесі
600,0

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии. 

обращение №756/04 от 18.05.2016 года 
щодо  можливості придбання зазначених вище квартир для громадян, які відселені з аварійних будинків та проживають в ТОВ "Одеський готель "Центральний".

Продавець

Адреса квартири
Кіл-сть кімнат
Загальна площа (м2)
Вартість
1м2, 
(грн.)
Вартість квартири, (грн.)
ТОВ «ЕКОП-ЮГ»
вул. Прохорівська, 39
1
42,7
23 000
   982 000,0


2
67,9
23 000
1 567 700,0


2
69,0
23 000
1 587 000,0
ТОВ ПБГ "Інтобуд"
вул. Марсельська, 40
1
59,8
20 000,0
1 196 000,0
Загальна вартість




5 332 700,0
За – единогласно. 


обращение №759/04 от 18.05.2016 года
Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради у поточному році планується виконання робіт з приєднання до електричних мереж наступних об’єктів:
- Дитячий садок-ясла №10, вул. Краснова, 3В, м. Одеса (вартість послуг з приєднання - 383 476,40 грн.);
- Дитячий садок-ясла №165, вул. Академіка Вільямса, 5/5, м. Одеса (вартість послуг з приєднання - 32 137,86 грн.);
- Дитячий садок №232, просп. Добровольського 138А, м. Одеса (вартість послуг з приєднання - 496 356,06 грн.);
- Житловий будинок №36, мкр. Південний «Д», ж/м Південний, м. Одеса (вартість послуг з приєднання - 93 269,02 грн.).
Крім того, у поточному році також планується приєднання до електричних мереж об’єктів комунальної установи «Міська клінічна лікарня №10» за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 61-А, а також дошкільного навчального закладу за адресою: м. Одеса, вул. Краснослобідська, 15. Вартість послуг з приєднання даних об’єктів буде визначено після завершення проектування.
Враховуючи вищевикладене, прошу Вас розглянути можливість щодо виділення за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Одеси додаткового фінансування по управлінню капітального будівництва Одеської міської ради на реалізацію заходів з приєднання до електричних мереж за КТКВ 250404 КЕКВ 2240 у розмірі  1 006,00 тис. грн.
За – единогласно. 

обращение №762/04 от  18.05.201 года
КЕКВ
Назва витрат
Сума (тис.грн.)
3122
Проектування та будівництво кабельної лінії 10 кВ для електропостачання  школи, розташованої за адресою:                   м. Одеса, вул. Маршала Говорова,8
- 3 000,0
3122
Проектування та будівництво кабельної лінії 0,4 кВ для електропостачання  школи, розташованої за адресою:                    м. Одеса, вул. Маршала Говорова,8
3 000,0
За – единогласно. 

РЕШИЛИ: Согласовать управлению капитального строительства Одесского городского совета корректировки бюджета города Одессы по обращениям  №723/04 от 12.05.2016 года, №756/04 от 18.05.2016 года,   №759/04 от 18.05.2016 года и №762/04 от  18.05.201 года.



Голосовали за проект решения «Про надання згоди управлінню капітального будівництва Одеської міської ради на придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відселені з аварійних будинків та проживають в ТОВ "Одеський готель "Центральний":
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать  проект решения «Про надання згоди управлінню капітального будівництва Одеської міської ради на придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відселені з аварійних будинків та проживають в ТОВ "Одеський готель "Центральний" и вынести его на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета. 


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2016 года (письмо № 04-29/193/873 от 05.05.2016 года).
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
Відповідно до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 20.04.2016р. № 217/А-2016 «Про затвердження перерозподілу видатків обласного бюджету на 2016 рік» внесені зміни до міжбюджетних трансфертів бюджету міста Одеси на 2016 рік, а саме:
	зменшено обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на 150 919,34 тис. грн.

за – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2016 года по письму департамента финансов  № 04-29/193/873 от 05.05.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2016 года (письмо 04-29/221/936  от 18.05.2016 года).
Голосовали следующие корректировки:
У бюджеті м.Одеси на 2016 рік видатки на організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків під час літніх канікул на базі комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський дитячий оздоровчо–спортивний комплекс «Вікторія» передбачені в сумі 7 054,5 тис.грн. Обсяг видатків затверджено із розрахунку 1 200 дітей на період оздоровлення (4 зміни по 300 дітей).
На підставі Порядку направлення дітей до комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія» за рахунок коштів бюджету м. Одеси, затвердженого розпорядженням Одеського міського голови від 15.04.2016р. № 321, заплановано збільшення контингенту оздоровлених дітей за одну зміну літнього періоду на 120 осіб або до 420 осіб на базі новозбудованих та відремонтованих приміщень даного закладу. Таким чином, кількість дітей, що направлятимуться на оздоровлення складе 1 680 або збільшиться на 480 осіб.
На підставі вищезазначеного, департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції щодо збільшення бюджетних призначень загального фонду бюджету по КТКВ 070000 «Освіта» на суму 1 229,2 тис.грн, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 122,8 тис.грн, продукти харчування – 1 106,4 тис.грн.
за – единогласно.

З метою створення платформи для міжрегіонального діалогу в питаннях охорони прав дітей службою у справах дітей Одеської міської ради 03 червня 2016 року планується провести Форум із захисту прав дітей.
Для своєчасного проведення заходу службою у справах дітей Одеської міської ради надані пропозиції щодо визначення додаткових бюджетних призначень загального фонду бюджету по КТКВ 090802 «Інші програми соціального захисту дітей» у сумі 27,2 тис.грн.
за – единогласно.

	Існує необхідність щодо внесення змін до видатків загального фонду бюджету міста Одеси на утримання виконавчих органів Одеської міської ради за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування», яка обумовлена наступним:

3.1. Відповідно до розпоряджень Одеського міського голови від  03 лютого 2016 р. № 66, від 25 лютого 2016 р. № 148 та від 15 квітня 2016р.   № 314 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 30 грудня 2015 року № 1284 «Про штатну чисельність апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів на 2016 рік» збільшена штатна чисельність юридичного департаменту Одеської міської ради на 50 штатних одиниць (з 45 шт.од до 95 шт.од). Для забезпечення видатків департаменту на оплату праці з нарахуваннями необхідно збільшити бюджетні призначення загального фонду бюджету в сумі 2 857,6 тис.грн.
за – единогласно.

	Відповідно до листа управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської у зв`язку з необхідністю постійного прийняття участі в судових процесах, подання позовних заяв та відповідної сплати судового збору за подання позовних заяв, виникла потреба у збільшенні бюджетних призначень загального фонду бюджету на суму 50,0 тис.грн.

Таким чином, загальна сума збільшення видатків за п.п.3.1. та 3.2. складає 2 907,6 тис.грн. Збільшення пропонується провести за рахунок зменшення бюджетних призначень:
 по головним розпорядникам бюджетних коштів, по яким були виявлені порушення за підсумками перевірок з питання правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та паспортів бюджетних програм на 2016 рік в сумі 212,3 тис.грн; 
перерозподілу резерву на непередбачені видатки, що був створений у головного розпорядника бюджетних коштів - департаменту фінансів Одеської міської ради – 2 695,3 тис.грн.

Враховуючи викладене, пропонується провести наступні зміни за   КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
КЕКВ
Назва головного розпорядника коштів/КЕКВ
Сума, тис.грн

Юридичний департамент Одеської міської ради
+2 857,6
2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
+2 857,6

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради
+50,0
2800
Інші поточні видатки  
+50,0

Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
-1,1
2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
-1,1

Департамент охорони здоров`я Одеської міської ради
-34,5
2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
-34,5

Департамент культури та туризму Одеської міської ради
-10,5
2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
-10,5

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради
-58,0
2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
-58,0

Департамент транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради 
-11,1
2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
-11,1

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
-5,6
2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
-5,6

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради
-36,0
2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
-36,0

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради
-20,4
2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
-20,4

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
-35,1
2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
-35,1

Департамент фінансів Одеської міської ради
-2 695,3
2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
-2 645,3
2200
Використання товарів і послуг
-50,0

Разом
0,00

за – единогласно.

3.3.  Відповідно до рішення Одеської міської ради від 27.04.2016р.   № 594-VII внесені зміни до Міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки в частині зменшення  обсягу фінансового ресурсу на виконання заходів програми в сумі 235,2 тис.грн. Зменшення видатків загального фонду бюджету необхідно здійснити по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради.
за – единогласно.

	Відповідно до розпорядження Одеського міського голови від 15.04.2016 р.  № 314 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 30 грудня 2015 року № 1284 «Про штатну чисельність апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів на 2016 рік» управлінню з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради збільшено штатну чисельність на 4 штатних одиниць. Для забезпечення видатків управління на оплату праці з нарахуваннями необхідно збільшити бюджетні призначення загального фонду бюджету в сумі  175,7 тис.грн.

Враховуючи викладене у п.п.3.3. та 3.4., пропонується провести наступні зміни за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
КЕКВ
Назва головного розпорядника коштів/КЕКВ
Сума, тис.грн

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
0,0
2100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
+175,7
2210,2240
Інші поточні видатки
  +59,5
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
 програм, не віднесені до заходів розвитку  
  -235,2
за – единогласно.

4. Департаментом міського господарства Одеської міської ради надано листа щодо визначення додаткових бюджетних призначень загального фонду бюджету по КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» для фінансової підтримки КП «ЖКС» у сумі 1 600,0 тис.грн.
за – единогласно.

5. Київською районною адміністрацією Одеської міської ради надано листа щодо визначення бюджетних призначень загального фонду бюджету по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на оплату виконання послуг з оцінки 6-ти об’єктів культурної спадщини (пам’ятників) у сумі 11,8 тис.грн.
за – единогласно.

Внесення змін до загального фонду бюджету м. Одеси на 2016 рік пропонуємо здійснити за рахунок відповідного зменшення видатків по  КТКВ 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради).

Спеціальний фонд
6.  Для приведення бюджетних призначень спеціального фонду бюджету у відповідність до бюджетної класифікації необхідно здійснити наступний перерозподіл бюджетних призначень бюджету розвитку по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню дорожнього господарства Одеської міської ради:
КТКВ
Найменування видатків
Сума, тис.грн
150101
Капітальні вкладення (об’єкт: «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»)
 - 57 354,7
170703
Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг (об’єкт: «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»)
+57 354,7
за – единогласно.

7. У зв’язку зі збільшенням штатної чисельності управлінням з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради надано листа щодо збільшення бюджетних призначень на придбання комп’ютерної техніки на суму 95,5 тис.грн за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» (об`єкт: «Придбання обладнання»).
за – единогласно.

8. Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради надано листа щодо визначення додаткових бюджетних призначень бюджету розвитку за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення»:
Найменування видатків
Сума, тис.грн
Капітальні видатки по установах охорони здоров’я–разом, у т.ч.:
+2 400,0
- Капітальний ремонт покрівлі приймального відділення   КУ «Міська дитяча лікарня № 3» за адресою: вул. Академіка Заболотного,26а
+200,0
- Придбання системи УЗД експертного класу для КУ «Міська клінічна лікарня № 3»
+ 2 200,0
за – единогласно.

9. Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради надано  листа щодо визначення додаткових бюджетних призначень бюджету розвитку за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» по наступним об’єктам:
Найменування видатків
Сума, тис.грн
Проектування та капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Олександра Тимошенка
+1 500,0
Проектування та капітальний ремонт інженерних мереж електропостачання 0,4 кВ, розташованих в районі нахильного ліфта на Приморському бульварі у м. Одесі
+600,0
Разом
+2 100,0

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии. 

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2016 год по письму департамента финансов №04-29/221/936 от 18.05.2016 года (кроме пунктов  6 (кап.ремонт)   и 12).
 
 
СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по проекту решения «О внесении изменений  в решение Одесского городского совета от 16.12.2016 года №19-VII              «О бюджете города Одессы на 2016 год» (проект прилагается):
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «О внесении изменений  в решение Одесского городского совета от 16.12.2016 года №19-VII                   «О бюджете города Одессы на 2016 год» и вынести его на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета.


СЛУШАЛИ: Информацию председателя комиссии Гончарук О.В. по проекту решения «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів» (проект решения прилагается). 
Выступили: Звягин О.С., Наумчак В.А.
Голосовали за проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів»  и вынести его на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета.


СЛУШАЛИ: Информацию директора коммунального предприятия «Сервисный центр»  о проведении работ по льготной поверке водомеров (письмо №258/01-13 от 16.05.2016 года).
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

СЛУШАЛИ: Информацию департамента образования и науки Одесского городского совета  об анализе предоставленных льгот организациям-победителям тендерных торгов, осуществляющих питание а учреждениях образования (письмо №1811 от 27.04.2016 года).
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

СЛУШАЛИ: Информацию департамента финансов Одесского городского совета  о финансировании реконструкции и капитального ремонта здания детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» за 2015-2016 годы.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 


Председатель комиссии						О.В. Гончарук 


Секретарь комиссии 						В.А.Наумчак 



