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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

23.06.2016 год                        12-00                        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;
Гиганов
Богдан Викторович  

- депутат Одесского городского совета;
Леонидова
Лилия Васильевна 

- депутат Одесского городского совета;
Корниенко
Владимир Александрович 

- депутат Одесского городского совета;
Еремица
Алексей Николаевич 

- депутат Одесского городского совета;
Орлов
Александр Витальевич 

- депутат Одесского городского совета;
Козловский
Александр Маркович 

- директор департамента городского хозяйства;
Янушкевич
Лариса Владимировна

- заместитель начальника управления капитального строительства Одесского городского совета;
Андрусишин
Вадим Викторович 

- начальник управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета


СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета Андрусишина В.В. о выделении средств  в сумме 350,0 тыс.гривень на капитальный ремонт берегоукрепления №1, расположенного между траверсами №2 и №3 в районе пляжа «Аркадия» (обращение №06/01-10/532 от 21.06.2016 года).
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Шумахер Ю.Б.
РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии. 


СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета Голованова А.Д.  о выделении средств в сумме 200,0 тыс.гривень  для поощрения победителей конкурса  на лучший проект благоустройства парка культуры и отдыха «Дюковский сад» (письмо №01-02/6рг исх от 07.06.2016 года).
Выступили: Гончарук О.В., Орлов А.В., Звягин О.С., Бедрега С.Н.
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение управлению архитектуры и градостроительства Одесского городского совета средств в сумме                200,0 тыс.гривень  для поощрения победителей конкурса  на лучший проект благоустройства парка культуры и отдыха «Дюковский сад» по обращению №01-02/6рг исх от 07.06.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию заместителя начальника управления капитального строительство Одесского городского совета Янушкевич Л.В. и директора юридического департамента Поповской И.П. по проекту 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".
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Шумахер Ю.Б.,  Корниенко В.А., Гапунич В.В.
Голосовали за проект решения:
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 юридического департамента Одесского городского совета Поповской И.П. о выделении дополнительного финансирования из общего фонда в сумме 1 306,0 тыс.гривень и специального фонда в сумме 852,2 тыс.гривень (обращение №1585вих от 21.06.2016 года).
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение юридическому департамента Одесского городского совета средств из общего фонда в сумме 1 306,0 тыс.гривень и специального фонда в сумме 852,2 тыс.гривень по обращению №1585вих от 21.06.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию по проекту решения «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів».
Выступили: Гончарук О.В., Поповская И.П., Гапунич В.В.
Голосовали за II вариант проекта решения:
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Вынести на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета II вариант проекта решения «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів» (прилагается). 


СЛУШАЛИ: Информацию заместителя начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Янушкевич Л.В. о корректировках бюджета города Одессы на 2016 год (обращение  №1022/04 от 22.06.2016 года).
Голосовали за следующие корректировки:
КЕКВ
Назва витрат
Сума (тис.грн.)
3142
Проектування та реконструкція кабельної лінії 6 кВ від ПС "ТЕЦ" до РП "Порт" в                м. Одесі
1500,0
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение управлению капитального строительства Одесского городского совета средств в сумме 1 500,0 тыс.гривень по обращению  №1022/04 от 22.06.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию 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).
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Бедрега С.Н., Янушкевич Л.В.
РЕШИЛИ: Управлению капитального строительства Одесского городского совета подготовить локальную смету по данному объекту. 
Пригласить на следующее заседание комиссии заместителя городского головы Янчука О.Б., начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Машьянова С.В. с предложением об инвестиционном проекте по данному объекту. 


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению начальника управления дорожного хозяйства Одесского городского совета Шмагая А.В. о выделении средств в размере 20,0 млн.гривень (обращение №932 от 21.06.2016 года). 
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение управлению дорожного хозяйства Одесского городского совета средств в размере 10,0 млн.гривень на выполнение в 2016 году работ по строительству, реконструкции и  капитальному ремонту улично-дорожной сети и объектов благоустройства коммунальной собственности и общего пользования и 10,0 млн.гривень на  осуществление мероприятий по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети города Одессы по обращению №932 от 21.06.2016 года. 

СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» Жемана Д.А. о внесении поправки  в 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».  
Голосовали за поправку в проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: У зв’язку з уточненням площ об’єктів нерухомості, що передаються в іпотеку (додаток №1), змінилась їх оціночна вартість. внести зміни до проекту рішення, виклавши додаток 1 до рішення у новій редакції:
«Додаток 1   до рішення  
Одеської міської ради
від ______    № _______
Перелік об'єктів нерухомості, що знаходиться у повному господарському віданні КП "ОМЕТ", що передаються в іпотеку.
№п/п
Призначення об'єкту
Адреса  об'єкту
Площа  об'єкту,  м2
Оціночна вартість, грн, без ПДВ
1
Нежилі будівлі  літ. "К", "М"  (Автомийка)                              
3-й Первомайский пров.9
246,1
1 971 218,00
2
Нежила будівля літ. "А" (Адмінкорпус)             
3-й Первомайский пров.9
431,4
5 362 599,00
3
Нежилі будівлі  літ. "Е", "Д"   (Гараж і туалет)                            
3-й Первомайский пров.9
428,4
3 431 347,00
4
Нежила будівля літ. "Г"  (Гараж) 
3-й Первомайский пров.9
210
1 682 073,00
5
Нежила будівля літ. "З" (Гараж )
3-й Первомайский пров.9
82,8
663 284,00
6
Нежила будівля літ. "Л"  (Прохідна)
3-й Первомайский пров.9
26,5
212 251,00
7
Нежила будівля літ. "В"  (Майстерня )
3-й Первомайский пров.9
417,6
3 344 860,00
8
Нежила будівля літ. "Ж"  (Майстерня)
3-й Первомайский пров.9
103,7
830 646,00
9
Нежитлова будівля літ. "Ж1" (Склад)
вул.Водопровідна, 1
124,7
980166,00
11
Нежитлова будівля літ. "Щ" (Склад)
вул.Водопровідна, 1
89,8
739 664,00
12
Нежитлова будівля літ. "Ц" (Побутове, склад)
вул.Водопровідна, 1
33,8
292 837,00
13
Нежитлова будівля літ. "О1" (Склад)
вул.Водопровідна, 1
416,0
3 269 848,00
14
Нежитлова будівля літ. "Р1" (Склад)
вул.Водопровідна, 1
450,4
3 540 235,00
15
Нежитлова будівля літ. "Ю" (Склад кисню)
вул.Водопровідна, 1
61,7
534 570,00
16
Нежитлова будівля літ. "С2"  (Архів та склади )
вул.Водопровідна, 1
209
1 642 784,00
17
Нежитлова будівля  літ. "Г" (Адміністративна будівля)
1-й Польовий провулок,1
576,1
7 161 332,00
18
Комплекс приміщень першого та другого поверхів 
провулок Вознесенський, 23/1
691,2
11744914,00





19
Нежитлові будівлі та споруди (Основне літ. "Д")    (Будівля адміністрації)
вул.Зоопаркова,8/1
358,7
6 500 672,00
20
Нежитлова будівля літ. "А" (Адмінбудівля) 
Олексіївська площа,21а
565,6
9 445 414,00
21
Нежитлова будівля літ. "А1" (Адмінбудівля з прибудовою) 
вул.Водопровідна, 1
713,3
12 789 695,00
22
Нежитлова будівля літ. "Б1" (Музей) 
вул.Водопровідна, 1
99,3
1 842 831,00
23
Нежитлова споруда літ. "Л1" (Побутове)
вул.Водопровідна, 1
185,1
1 454 918,00
24
Нежитлова будівля літ. "Ж"  
вул.Водопровідна, 1
333,9
5 634 743,00
25
Нежитлова будівля літ. "Е1" (Адмінбудівля) 
вул.Водопровідна, 1
540,8
9 696 715,00
26
Нежитлові будівлі  літ. "Б", "В" (Адмінбудівлі)
вул.Водопровідна, 9
484
8 678 277,00
27
Адмін.корпус
25-ї Чапаєвскої дивізії,5
864,0
14 233 363,00
 
Всього
 
8743,9
117 681 256,00
Секретар міської ради                                                                 О.Ю.Потапський»

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., Орлов А.В., Звягин О.С., Гапунич В.В.
РЕШИЛИ:  Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии. 


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Козловского А.М. по обращению директора коммунального 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).
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение департаменту городского хозяйства Одесского городского совета (для коммунального предприятия «ЖКС «Северный») средств в сумме 2 000,0  тыс.гривень на выплату заработной платы и подоходного налога по обращению коммунального предприятия  №688 от 08.06.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Козловского А.М. о выделении средств в размере 5,0 млн.гривень на капитальный ремонт жилых домов по ул. Средней, 31; ул. Южная, 10, ул. Мельницкая, 8 и ул. Балковской, 35 (обращение №809/вих от 22.06.2016 года).
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение департаменту городского хозяйства Одесского городского совета средств в размере 5,0 млн.гривень на капитальный ремонт жилых домов по ул. Средней, 31; ул. Южная, 10,          ул. Мельницкая, 8 и ул. Балковской, 35 по обращению №809/вих от 22.06.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию по обращения директора департамента образования и науки Одесского городского совета Буйневич Е.В. о направлении остатка субвенции на проведение капитальных расходов (обращения №2718 от 16.06.2016 года, №2718 от 16.06.2016 года + расшифровка прилагается). 
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Гапунич В.В. 
Голосовали за корректировки бюджета:
За – единогласно.
РЕШИЛИ:  Согласовать департаменту образования и науки Одесского городского совета корректировки бюджета города Одессы по обращениям департамента  №2718 от 16.06.2016 года, №2718 от 16.06.2016 года с учетом изменения пункта 13 Титула  (школа №8)  на «капитальный ремонт кровли».  


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора коммунального предприятия «Одесгорсвет» о выделении средств в сумме 4 746,0 тыс.гривень по украшению города Одессы к Новому 2017 году (обращение №02-463 от 15.06.2016 года).
Выступили: Гончарук О.В., Гапунич В.В., Звягин О.С.
РЕШИЛИ: Рассмотреть обращения  после поступления обращения от главного распорядителя бюджетных средств (департамент городского хозяйства) .


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению председателя Малиновской районной администрации Одесского городского совета Омельчука Е.В. о выделении средств в сумме 557 140,00 гривень на проведение капитального ремонта кровли помещения актового зала (обращения №1710/01-20  от 17.06.2016 года и от 22.06.2016 года).
Голосовали за следующие корректировки бюджета: 
КФК 150101 (бюджет развития) КЕКВ 3132 и распределить их таким образом:
КЕКВ
Июнь
Июль
Август
Всего
3132

557 140,00

557 140,00
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать Малиновской районной администрации Одесского городского совета выделении средств в сумме 557 140,00 гривень на проведение капитального ремонта кровли помещения актового зала по обращению №1710/01-20  от 17.06.2016 года и от 22.06.2016 года.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2016 год (письмо № 04-29/276/1114 от 21.06.2016 года).
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
        І. Загальний фонд
1. За погодженням із заступником Одеського міського голови Шандрика В.І. комунальним підприємством  «Агентство програм розвитку Одеси» надані пропозиції щодо фінансування із загального фонду бюджету міста Одеси видатків по створенню науково-технічної продукції «Розробка рекомендацій з реконструкції та розвитку системи збирання та відведення стічних вод Північного басейну каналізування м. Одеси»  у сумі  400,0 тис.грн. 
За – единогласно.

ІІ. Бюджет розвитку 
2. Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надані пропозиції щодо виділення додаткових бюджетних призначень за рахунок коштів бюджету розвитку м. Одеси в сумі 143,6 тис.грн з метою забезпечення функціонування наступних підвідомчих установ:
	З 01.05.2016 року в штатний розпис КУ «Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси» введена посада взуттьовика згідно із наказом Міністерства соціальної політики України від 30.03.2015 року № 342. Для обладнання робочого місця взуттьовика з ремонту взуття для надання соціальних послуг по відділенню організації надання грошової і натуральної допомоги необхідно придбати обладнання на загальну суму 35,0 тис.грн, в т.ч.:

	станок для ремонту взуття –17,5 тис.грн;

ліворукавна швацька машинка –17,5 тис.грн.
	Для забезпечення належної організації харчування підопічних комунальної установи «Міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання» (м. Одеса вул. Ціолковського, 1) та дотримання санітарних норм збереження продуктів харчування надана пропозиція щодо виділення додаткових асигнувань на придбання холодильника вартістю 28,1 тис.грн. (Довідково: існуюча холодильна шафа рахується на балансі установи з 2001 року, морально та технічно застаріла та не має морозильної камери).
З метою оптимізації процесу управління системою соціального захисту населення, а також у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності на 46 одиниць в Одеському міському центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді пропонується обладнати робочі місця комп'ютерною технікою (7 ноутбуків та програмне забезпечення), що потребує виділення додаткових бюджетних призначень в сумі 80,5 тис.грн. 

За – единогласно.

3. За дорученням Одеського міського голови  Труханова Г.Л. наразі опрацьовується питання  щодо проведення заходів з укріплення дамби та організації скиду паводкових вод з Хаджибейського лиману. Відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.11.2004р.    № 707 «Про проведення першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибейського лиману» замовником робіт визначено управління капітального будівництва Одеської міської ради. 
За інформацією  управління капітального будівництва Одеської міської ради для виконання заходів необхідно визначити бюджетні  призначень за рахунок кошів бюджету розвитку в сумі 5 000,0 тис. грн, у т.ч. за об’єктами: 
- проектування та будівництво аварійного скиду паводкових вод Хаджибейського лиману у м. Одесі -  3 000,0 тис. грн;
- проектування та реконструкція дамби Хаджибейського лиману у м. Одесі - 2 000,0 тис. грн.
За – единогласно.

ІІІ. Міжбюджетні трансферти
4. Відповідно до Закону України від 19 травня 2016 року № 1384-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» для бюджету міста Одеси змінені обсяги міжбюджетних трансфертів, а саме:
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам збільшена на 2 419,9 тис.грн;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам збільшена на 2 058,9 тис.грн.
У зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з   01 грудня 2016 року з 1 550 грн на 1 600 грн, згідно з зазначеним Законом, збільшення обсягу субвенцій  департаментом освіти та науки Одеської міської ради та департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради запропоновано спрямувати на виплату заробітної плати з нарахуваннями. 
За – единогласно.

5. Згідно з рішенням Одеської обласної ради «Про обласний бюджет Одеської області на 2016 рік» (зі змінами) для бюджету міста Одеси збільшені обсяги таких міжбюджетних трансфертів:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 2 011,03 тис.грн;
- субвенція 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 – 28 226,99 тис.грн;
- субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів – 20 000,0 тис.грн (спеціальний фонд).
За – единогласно.

6. На початок 2016 року рахується залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою (засобами навчання, навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням, впровадження енергозберігаючих технологій тощо) у сумі 3 277,4 тис.грн. 
Відповідно до листів департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації та Головного управління Державної казначейської служби України в Одеської області залишок субвенції має бути перерахований до обласного бюджету Одеської області за кодом видатків 250352 «Субвенція за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду».
У зв’язку з чим, пропонуємо визначити профіцит загального фонду бюджету міста Одеси на суму зазначеної субвенції.
За – единогласно.

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки  бюджета города Одессы на 2016 год  по обращению департамента финансов № 04-29/276/1114 от 21.06.2016 года.

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по поправкам в проект решения «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16.12.2015 року №19-VII «Про бюджет міста Одеси на 2016 рік».
Голосовали за поправки в проект решения:

За – единогласно.
РЕШИЛИ: Внести поправки в проект решения «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16.12.2015 року №19-VII «Про бюджет міста Одеси на 2016 рік (прилагаются). 

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).
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение управлению по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения Одесского городского совета дополнительных средств в сумме 93,0 тыс.гривень на покрытие текущих расходов Программы развития органов самоорганизации населения в г.Одессе.

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

СЛУШАЛИ: Информация Главного управления ДФС в Одесской области о сборе за места для паркования транспортных средств. 
Выступили: Гончарук О.В., Гапунич В.В.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.


СЛУШАЛИ: Информацию по заявлениям, поступившим в адрес Одесского городского совета, по вопросу предоставления льгот по плате за землю.
Найменування підприємства
Рішення комісії
Державне підприємство «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки»
Голосували за надання пільг зі сплати  земельного податку :
за – 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте.


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

Наименование организации
Решение комиссий
Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський готель «Центральний»

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии.
Товариство з обмежаною відповідальністю «Роял Сервіс»      
                            

Голосовали  за установление льготного размера арендной платы:
За – 0.
РЕШИЛИ: Решение не принято. 





Председатель комиссии						О.В. Гончарук 


Заместитель
председателя комиссии 						Ю.Б.Шумахер 


