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ПРОТОКОЛ № 1
засідання постійної комісії
з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості
та інвестиційної діяльності
м. Бердянськ
Дата проведення: 11.12.2015 року
Місце проведення: каб. № 70 виконкому
Час проведення: 15-00
Склад комісії: 7 чол.
Присутні: 6 чол.
Голова комісії: Попова І.О.
Засідання постійної комісії проводила голова комісії Попова І.О.
Присутні члени комісії:
Антошкіна Л.І.
Ватутін В.В.
Врублевський О.Д.
Міщенко М.В.
Попова І.О.
Циндра А.І.
Відсутні члени комісії:
Свідло О.П.
Запрошені:
Абросімов А.М. - начальник фінансового управління
Арабаджі Н.П. - головний лікар КУ “Бердянський центр первинної медико-санітарної
допомоги” БМР
Буханова К.В. - депутат міської ради
Георгієв Є.І. - депутат міської ради
Герасименко Ю.В. - начальник управління економіки
Гончарова Н.І. - керуючий справами виконкому
Горбатко В.В. - директор комунального підприємства „Бердянська міська телекомпанія „ТББердянськ”
Доброскокова І.В. - головний бухгалтер відділу охорони здоров'я
Засоби масової інформації
Іванова Т.В. - в. о. начальника управління житлово - комунального господарства
Лазуренко Н.О. - начальник відділу освіти
Луста О.Г. - в. о. начальника відділу зведеного бюджетного планування та фінансування
фінансового управління
Марченко К.В. - депутат міської ради
Менжинська В.А. - начальник відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер
виконавчого комітету
Немно М.М. - головний архітектор
Николайчук І.М. - провідний спеціаліст відділу освіти
Пономаренко В.І. - начальник відділу охорони здоров'я
Сорока Р.Ю. - начальник відділу з правового забезпечення діяльності виконкому
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Сушко Б.В. - депутат міської ради
Тахтаджиєва-Поклад А.І. – начальник Управління комунальної власності
Твердовська Е.Е. - провідний спеціаліст відділу освіти
Ткаченко С.О. - депутат Запорізької обласної ради
Токмань Н.А. - начальник управління праці та соціального захисту населення
Цуканов В.В. - депутат міської ради
Шаповалов В.І. - депутат міської ради
Шапошникова О.В. - начальник відділу бухгалтерського обліку управління житлово комунального господарства
Шокот С.І. - головний бухгалтер, завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності
Управління комунальної власності
Шостак М.О. - начальник відділу культури
Порядок денний:
1. Про розгляд організаційних питань.
2. Про розгляд питань, які пропонуються для включення до порядку денного третьої
позачергової сесії Бердянської міської ради від 15.12.2015.
3. Про розгляд поточних питань.
4. Про розгляд проектів рішень, що виносяться на третю позачергову сесію
Бердянської міської ради від 15.12.2015.
5. Різне.
СЛУХАЛИ:
Про включення до порядку денного комісії в пункт № 4 “Про розгляд проектів рішень,
що виносяться на третю позачергову сесію Бердянської міської ради від 15.12.2015”
додаткових питань:
18. Проект рішення № 12 “Про внесення змін до рішення сесії від 28.02.2015 р. № 50
„Про затвердження Програми з управління комунальним майном територіальної громади
м. Бердянська на 2015 рік”.
19. Проект рішення № 20 “Про встановлення нормативу відрахування комунальними
унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до бюджету міста Бердянська частини
чистого прибутку (доходу) в 2016 році”.
20. Проект рішення № 21 “Про надання пільги на сплату державного мита на 2016
рік”.
21. Проект рішення № 22 “Про надання пільг щодо сплати земельного податку на
2016 рік”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Тахтаджиєва-Поклад А.І.
Абросімов А.М.
ВИРІШИЛИ:
Включити до порядку денного комісії в пункт № 4 “Про розгляд проектів рішень,
що виносяться на третю позачергову сесію Бердянської міської ради від 15.12.2015”
додаткові питання:
18. Проект рішення № 12 “Про внесення змін до рішення сесії від 28.02.2015 р.
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№ 50 „Про затвердження Програми з управління комунальним майном
територіальної громади м. Бердянська на 2015 рік”.
19. Проект рішення № 20 “Про встановлення нормативу відрахування
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до бюджету міста
Бердянська частини чистого прибутку (доходу) в 2016 році”.
20. Проект рішення № 21 “Про надання пільги на сплату державного мита на 2016
рік”.
21. Проект рішення № 22 “Про надання пільг щодо сплати земельного податку на
2016 рік”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний комісії.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
1. Про розгляд організаційних питань.
По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
1. Про обрання заступника голови та секретаря комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О. запропонувала обрати заступника голови комісії депутата міської ради
Врублевського О.Д., секретаря - депутата міської ради Циндру А.І.
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати заступника голови комісії депутата міської ради Врублевського О.Д.
Голосували: «за» - 5,
«проти» - 0,
«утримались» - 0,
«не голосували» - 1 (Врублевський О.Д.)
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
2. Обрати секретаря комісії депутата міської ради Циндру А.І.
Голосували: «за» - 5,
«проти» - 0,
«утримались» - 0,
«не голосували» - 1 (Циндра А.І.)
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
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По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
2. Про розгляд питання щодо розробки проекту Положення про постійну комісію з питань
планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О. запропонувала членам комісії на наступне засідання надати свої пропозиції
щодо розробки проекту Положення про постійну комісію з питань планування бюджету, соціально
- економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності.
Врублевський О.Д.
Міщенко М.В.
ВИРІШИЛИ:
Положення про постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного
розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності розглянути на наступній комісії з
урахуванням можливих пропозицій.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
2. Про розгляд питань, які пропонуються для включення до порядку денного третьої
позачергової сесії Бердянської міської ради від 15.12.2015.
По другому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
1. Про встановлення нормативу відрахування комунальними унітарними підприємствами та їх
об'єднаннями до бюджету міста Бердянська частини чистого прибутку (доходу) в 2016 році.
(Службова записка начальника фінансового управління Абросімова А.М. від 10.12.2015
№ 1071).
ВИСТУПИЛИ:
Абросімов А.М.
Попова І.О.
Врублевський О.Д.
Міщенко М.В.
ВИРІШИЛИ:
1. Включити питання “Про встановлення нормативу відрахування комунальними
унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до бюджету міста Бердянська частини
чистого прибутку (доходу) в 2016 році” до порядку денного третьої позачергової сесії
Бердянської міської ради від 15.12.2015.
2. Фінансовому управлінню розробити відповідний проект рішення.
3. Доручити голові постійної комісії Поповій І.О. поставити підпис на проекті
рішення в частині “Питання винесено”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По другому питанню порядку денного:
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СЛУХАЛИ:
2. Про надання пільги на сплату державного мита на 2016 рік.
(Службова записка начальника фінансового управління Абросімова А.М. від 10.12.2015
№ 1071).
ВИСТУПИЛИ:
Абросімов А.М.
Попова І.О.
ВИРІШИЛИ:
1. Включити питання “Про надання пільги на сплату державного мита на 2016 рік” до
порядку денного третьої позачергової сесії Бердянської міської ради від 15.12.2015.
2. Фінансовому управлінню розробити відповідний проект рішення.
3. Доручити голові постійної комісії Поповій І.О. поставити підпис на проекті
рішення в частині “Питання винесено”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По другому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
3. Про надання пільг щодо сплати земельного податку на 2016 рік.
(Службова записка начальника фінансового управління Абросімова А.М. від 10.12.2015
№ 1071).
ВИСТУПИЛИ:
Абросімов А.М.
Попова І.О.
Цуканов В.В.
ВИРІШИЛИ:
1. Включити питання “Про надання пільг щодо сплати земельного податку на 2016 рік”
до порядку денного третьої позачергової сесії Бердянської міської ради від 15.12.2015.
2. Фінансовому управлінню розробити відповідний проект рішення.
3. Доручити голові постійної комісії Поповій І.О. поставити підпис на проекті
рішення в частині “Питання винесено”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
3. Про розгляд поточних питань.
По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
1. Про розгляд службової записки начальника фінансового управління Абросімова А.М. від
17.11.2015 № 1002 щодо встановлення нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)
комунальним унітарним підприємствам та їх об'єднанням до бюджету м. Бердянськ на 2016 рік.
ВИСТУПИЛИ:
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Абросімов А.М.
Попова І.О.
ВИРІШИЛИ:
Встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу)
комунальним унітарним підприємствам та їх об'єднанням до бюджету м. Бердянськ
на 2016 рік у наступному розмірі:
№
з/п

Назва підприємства

1. Комунальне підприємство «Житлосервіс-1»
2. Комунальне підприємство «Житлосервіс-3»
3. Комунальне підприємство «Житлосервіс-4»
4. Комунальне підприємство «Житлосервіс-7»
5. Крмунальне підприємство «Житлосервіс-9»
6. Комунальне підприємство «Житлосервіс-2а»
7. КАТП №082802 «Бердянсьспецтранс»
8.
Комунальне підприємство «Кіно»
9.
Комунальне підприємство «Прибій»
10. Комунальне підприємство «Аеропорт-Бердянськ»
11. Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство
12. Комунальне підприємство «Бердянськекотранс»
13. Комунальне підприємство «Аптека №195»
14. Державне комунальне підприємство «Бердянський
міськводоканал»
15. Комунальне підприємство «Бердянськводоканал”»
16. Комунальне підприємство «Архітектурнопланувальне бюро»
17. Комунальне підприємство «Рятувально-водолазна
служба»
18. Комунальне підприємство «Міський Палац спорту»”
19. Комунальне підприємство «Бердянськшляхбуд»
20. Комунальне підприємство «Міськспецексплуатація»
21. Комунальне підприємство «Бердянська міська
телекомпанія «ТБ-Бердянськ»
22. Комунальне підприємство «Міський стадіон»
23. Міське комунальне підприємство ДОЦ «Червона
гвоздика»
24. Комунальне підприємство
«Міськліфт»
25. Комунальне підприємство електромереж зовнішнього
освітлення «Міськсвітло»
26. Комунальне підприємство з технічної інвентаризації
27. Комунальне підприємство «Продюсерський центр
«Аншлаг»
28. Комунальне сільськогосподарське підприємство
«Зеленгосп»

Норматив відрахування
частини чистого
прибутку (доходу), %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0

29.
30.
31.
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Комунальне підприємство «Центральний ринок»
Комунальне підприємство «Бердянське узбережжя»
Комунальне підприємство «Ритуал»

15
15
0

Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
2. Про розгляд службової записки начальника фінансового управління Абросімова А.М. від
18.11.2015 № 1003 щодо надання пільг по сплаті земельного податку на 2016 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Абросімов А.М.
Попова І.О.
ВИРІШИЛИ:
Звільнити з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року від сплати земельного податку:
1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи
прокуратури та служби безпеки України, органи пенітенціарної служби України,
заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації,
лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до
законів України, Збройні Сили України та Державну прикордонну службу України, які
повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету
Бердянська.
2. Благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не
передбачає одержання прибутків.
3. Комунальні підприємства Бердянської міської ради.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
3. Про розгляд напрямків використання субвенції з державного бюджету міському відділу
освіти та відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Бердянської міської ради.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Лазуренко Н.О.
Пономаренко В.І.
ВИРІШИЛИ:
Погодити напрямки використання субвенції з державного бюджету міському відділу
освіти та відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Бердянської міської ради.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
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По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
4. Про розгляд службової записки керуючого справами виконкому Гончарової Н.І. щодо
погодження довідок про зміни до помісячного розпису асигнувань на 2015 рік по КФК 010116
„Органи місцевого самоврядування”, з метою недопущення кредиторської заборгованості по
послугам з розміщення регуляторних актів.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Менжинська В.А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань на 2015 рік по КФК
010116 „Органи місцевого самоврядування”, з метою недопущення кредиторської
заборгованості по послугам з розміщення регуляторних актів.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
5. Про розгляд службової записки начальника відділу освіти Лазуренко Н.О. від 09.12.2015
№ 1200 щодо погодження довідок про зміни до постійного розпису видатків на 2015 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Твердовська Е.Е.
ВИРІШИЛИ:
Погодити довідки про зміни до постійного розпису видатків на 2015 рік.
На підставі Рішення 61 сесії БМР VI скликання № 29 від 30.07.2015 про передачу
ПАТ «БПТС» в оренду майна (котельна ДНЗ № 3 «Ластівка») перерозподілити
асигнування по КТКВ 070101 Дошкільні заклади з КЕКВ 2274 (Оплата природньго
газу) у сумі 90 000 грн. на КЕКВ 2271 (Оплата теплопостачання).
У зв’язку із необхідністю оплати послуг з вивезення твердих побутових відходів
перерозподілити кошти з КЕКВ 2800 (Інші поточні видатки) на КЕКВ 2240 (Оплата
послуг):
КЕКВ
2240
2800
070101 (Дошкільні заклади)
+4081
-4081
070401 (Позашкільні заклади)
+1157
-1157
Перерозподілити кошти у сумі 20 000 грн. з КЕКВ 2800 (Інші поточні видатки) на
КЕКВ 2210 (Предмети і матеріали), у зв’язку із придбанням нових електричних печей,
які відповідають євро стандартам необхідно придбати алюмінієві котли для
приготування перших страв у дошкільних закладах.
Для надання організаційно-технічних послуг з організації і придбання доступу до
ЄДЕБО по КТКВ 010116 (Апарат управління) перерозподілити кошти з КЕКВ 2250
(Відрядження) на КЕКВ 2240 (Оплата послуг) у сумі 567,00 грн.
Голосували: «за» - одноголосно.
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
6. Про розгляд службової записки начальника відділу освіти Лазуренко Н.О. від 09.12.2015
№ 1201 щодо погодження довідок про зміни до постійного розпису видатків по надходженню і
використанню спеціальних коштів місцевого бюджету на 2015 рік, у зв’язку з необхідністю
привести у відповідність кошторисні призначення до фактичних надходжень.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Косенко В.А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити довідки про зміни до постійного розпису видатків по надходженню і
використанню спеціальних коштів місцевого бюджету на 2015 рік, у зв’язку з необхідністю
приведення у відповідність кошторисних призначень до фактичних надходжень:
КФК 070201 Загальноосвітні школи (25010100)
-КЕКВ 2111(Заробітна плата) : -4 167,00грн.
-КЕКВ 2120(Нарахування на оплату праці): -2 635,00грн.
-КЕКВ 2210(Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) : -324,00грн.
-КЕКВ 2230(Продукти харчування): -39 774,00грн.
-КЕКВ 2271(Оплата теплопостачання) : -30,00грн.
-КЕКВ 2240(Оплата послуг (крім комунальних): -628,00грн.
-КЕКВ 2250(Видатки на відрядження): -190,00грн.
-КЕКВ 2272(Оплата водопостачання та водовідведення): -15,00грн.
-КЕКВ 2273(Оплата електроенергії): -1 240,00грн.
-КЕКВ 3110(Придбання обладнання і предм.довгостр.корист.):-6 445,00грн.
КФК 070201 Загальноосвітні школи (25010300)
- КЕКВ 2800(Інші поточні видатки): -4 705,00 грн.
КФК 070101 Дошкільні заклади освіти(25010100)
- КЕКВ 2230(Продукти харчування): -99 580,00 грн
КФК 070101 Дошкільні заклади освіти(25010400)
-КЕКВ 2210(Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) : -310,00грн.
КФК 070101 Дошкільні заклади освіти(25010300)
- КЕКВ 2800(Інші поточні видатки): -100,00 грн.
КФК 070805 Група централізованого господ.обслуг.(25010300)
- КЕКВ 2800(Інші поточні видатки): -700,00 грн.
КФК 070401Позашкільні заклади освіти (25010200)
-КЕКВ 2210(Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) : +105,00грн.
-КЕКВ 2240(Оплата послуг (крім комунальних): -1,00грн.
- КЕКВ 2800(Інші поточні видатки): -61,00 грн.
КФК 070401Позашкільні заклади освіти (25010300)
-КЕКВ 2210(Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) : -368,00 грн.
КЕКВ 2800(Інші поточні видатки): +326,00грн.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
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По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
7. Про розгляд службової записки начальника відділу освіти Лазуренко Н.О. від 10.12.2015
№ 1206 щодо внесення змін до постійного розпису видатків на 2015 рік та перерозподілу коштів
місцевого бюджету у межах структурних підрозділів.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Твердовська Е.Е.
ВИРІШИЛИ:
Погодити внесення змін до постійного розпису видатків на 2015 рік
перерозподілити кошти місцевого бюджету у межах структурних підрозділів:
х/гр

ц/б

ДНЗ

та

Внешк

2110

Заробітна плата

-31762

-31762

2120

Нарахування на заробітну
плату

-8238

-8238

2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

-21700

2800

Інші поточні видатки

-2200

3110

Придбання основного капіталу

15000

27400

22500

-31000

-52700
-2200

30000

94900
0

всього

-25000

27400

-1400

-1000

0

Спираючись на Указ Президента України № 344/2013 «Про національну стратегію
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», а саме підрозділу інформатизація
освіти, в якому передбачається забезпечення навчально – виховного процесу засобами
інформаційно – комунікаційних технологій, та відповідно до Закону України «Про
відкритість використання публічних коштів» виникла необхідність в придбанні
комп’ютерної техніки, а саме персональних комп’ютерів у комплекті (12 шт*7500 грн.) та
принтеру (БФП) 1шт.*4900 грн. у т.ч.:
КФК 070804 (централізована бухгалтерія) – 3шт.*7500 грн. = 22500 грн., принтер
(БФП) 1шт.*4900 грн.
КФК 070805 (централізована господарча група) - 2 шт.*7500 грн. = 15000 грн.
КФК 070101 (дошкільні навчальні заклади) - 3шт.*7500 грн. = 22500 грн.
КФК 070401 (позашкільні навчальні заклади) - 4шт.*7500 грн. = 30000 грн.
Комп’ютери будуть придбані за «Програмою розвитку освіти міста Бердянська на
2013-2017 роки».
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
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8. Про розгляд листа начальника відділу охорони здоров'я Пономаренка В.І. від 10.12.2015
№ 879 щодо перерозподілу залишків асигнувань по КФК 010116 та КФК 080704.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Пономаренко В.І.
ВИРІШИЛИ:
Погодити перерозподіл залишків асигнувань по:
КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування"
КЕКВ
Найменування
2120
Нарахування на оплату праці
2210
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
Видатки на відрядження

Сума, грн.
-8000
+1490
+8000
-1490

КФК 080704 "Центр здоров'я" (субвенція)
КЕКВ
Найменування
Сума, грн.
2120
Нарахування на оплату праці
- 690
2210
Предмети, матеріали, обладнання та
+ 1480
інвентар
2250
Видатки на відрядження
- 790
Економія коштів буде направлена на придбання папіру та тонера для друкування
санітарно-просвітніх листівок.
КФК 080800 КУ"Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги"
(субвенція)
КЕКВ
Найменування
Сума, грн.
2210
Предмети, матеріали, обладнання та
83917
інвентар
2220
Медикаменти та перев'язувальні
-94000
матеріали
2230
Продукти харчування
10000
2282
Окремі заходи по реалізації окремих
83
програм
Враховуючи економію бюджетних призначень по КЕКВ 2220 «Медикаменти та
перев'язувальні матеріали» у сумі 94 000 грн. перерозподілити ці бюджетні асигнування
на:
-КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 83 917 грн.
(придбання медичних карток для пацієнтів – 22 036,0 грн., господарчі товари 61 881,0 грн.);
-КЕКВ 2230 «Продукти харчування» у сумі 10 000,0 грн. для закупівлі дитячого
харчування дітям хворим на захворювання фенілкетонуріїю;
-КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку» у сумі 83,0 грн. – плата за навчання по курсу «Охорона
праці».
КФК 081002 КУ "Бердянське територіальне медичне об'єднання"
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для відшкодування ПАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" по рішенню
господарського суду перерозподілити кошти наступним чином:
(субвенція)
КЕКВ
Найменування
2710
Виплата пенсій і допомоги
2220
Медикаменти та перев'язувальні
матеріали

Сума, грн.
-68727
+68727

(місцевий бюджет)
КЕКВ
Найменування
Сума, грн.
2220
Медикаменти та перев'язувальні
-68727
матеріали
2800
Інші поточні видатки
+68727
По спеціальному фонду КФК 080102 на зменшення надходжень і видатків коштів у
2015 року по коду 25010400 на суму - 377 095,00 грн.
Відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, у разі коли фактичний обсяг
власних надходжень з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року
менший, ніж планові показники, враховані у спеціальному фонді кошторису, внести
зміни до спеціального фонду кошторису у частині зменшення надходжень і видатків з
урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному
бюджетному періоді.
Погодити зменшення бюджетних асигнувань:
Сума
КЕК 2111
- 170 504 грн.
КЕК 2120
- 71 642 грн.
КЕК 2210
- 59 600 грн.
КЕК 2220
- 46 887 грн.
КЕК 2240
- 5 584 грн.
КЕК 2250
- 1 616 грн.
КЕК 2271
- 17 620 грн.
КЕК 2272
- 3 642 грн.
У зв’язку з тим, що установа з квітня 2015 року зареєстрована як платник ПДВ
перерозподілити кошти за послуги по надходженням бюджетних установ від
господарської (виробничої) діяльності в 2015 році по коду 25010200, на суму 1 239,0 грн.
Напрямки використання: сплата податків та зборів, а саме податок на додану
вартість.
Сума
КЕК 2210
- 1 239,0 грн.
КЕК 2800
+ 1 239,0 грн.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По третьому питанню порядку денного:
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СЛУХАЛИ:
9. Про розгляд службової записки начальника управління комунальної власності
Тахтаджиєвої - Поклад А.І. від 09.12.2015 № 2440 щодо внесення змін до річного розпису
бюджету по функції 010116 «Орган місцевого самоврядування» на суму - 6 304,00 грн. по коду
економічної класифікації видатків КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» за
рахунок економії по витратам на відрядження КЕКВ 2250 та на оплату послуг (крім комунальних)
КЕКВ 2240.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Тахтаджиєва - Поклад А.І.
ВИРІШИЛИ:
Погодити внесення змін до річного розпису бюджету по функції 010116 «Органи
місцевого самоврядування» на суму - 6 304,00 грн. по коду економічної класифікації видатків
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» за рахунок економії по витратам
на відрядження КЕКВ 2250 та на оплату послуг (крім комунальних) КЕКВ 2240.
Зазначені кошти будуть використані для придбання поштових конвертів і марок,
канцелярських товарів та принтеру, що вкрай необхідно для ефективної роботи
Управління.
зменшити видатки
КЕКВ 2240 на суму - 4 650,00 грн.
КЕКВ 2250 на суму - 1 654,00 грн.
Разом:
- 6 304,00 грн.

збільшити видатки
КЕКВ 2210 на суму + 6 304,00 грн

Утвореною економією по виконанню Програми з управління комунальним майном
територіальної громади м. Бердянська на 2015 рік, а саме по видаткам, запланованими
на сплату судового збору, внести зміни до річного розпису бюджету по функції 250404
«Інші видатки» на суму — 22 000,00 грн. по коду економічної класифікації видатків
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» за рахунок економії по іншим
поточним видаткам КЕКВ 2800.
Зазначені кошти будуть використані для оплати послуг по виготовленню
технічної документації (БТІ), незалежних оцінок майна, оголошення в ЗМІ та політурні
послуги, що вкрай необхідно для ефективної роботи Управління та виконання
Програми.
зменшити видатки
КЕКВ 2800 на суму - 22 000,00 грн.

збільшити видатки
КЕКВ 2240 на суму + 22 000,00 грн

Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
10. Про розгляд листа в. о. начальника управління житлово - комунального господарства
Шелепової І.В. від 09.12.2015 № 1889 щодо погодження довідок про зміни до помісячного
розпису асигнувань загального фонду бюджету за КТКВ 010116 „Органи місцевого
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самоврядування” в межах асигнувань, виділених управлінню із загального фонду міського
бюджету.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Шапошникова О.В.
ВИРІШИЛИ:
Погодити довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду
бюджету, а саме:
За КТКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування” в межах асигнувань,
виділених управлінню із загального фонду міського бюджету:
КЕКВ
Найменування видатків
Сума змін
2250
Видатки на відрядження
- 1214,00
2210
Предмети, матеріали, обладнання та
+534,00
інвентар
2800
Інші видатки
+680,00
Всього:
0,00
Цей перерозподіл зумовлений необхідністю оплати штрафу за невиконання рішення суду
та необхідністю забезпечення службових потреб працівників управління (закупівля паперу).
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
11. Про розгляд службової записки заступника міського голови Матвєєва С.В. від 08.10.2015
№ 1612-15 щодо надання дозволу гр. Фесенко В.Я. та гр. Капшуку М.М. на продовження договору
інвестицій та оформлення прилеглої до торговельного місця земельної ділянки в оренду для
озеленення.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Ткаченко С.О.
ВИРІШИЛИ:
Доручити юридичному управлінню направити відповідь заявникам відповідно чинного
законодавства.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
12. Про розгляд звернення на особистому прийомі міського голови гр. Забєліної В.І. щодо
розміру орендної плати у 2016 році гаражному кооперативу “Прибій”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
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Абросімов А.М.
Міщенко М.В.
ВИРІШИЛИ:
Звернення гр. Забєліної В.І. щодо розміру орендної плати у 2016 році гаражному
кооперативу “Прибій” направити фінансовому управлінню для надання відповіді заявнику.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
4. Про розгляд проект ів рішень, що виносяться на третю позачергову сесію
Бердянської міської ради від 15.12.2015:
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
1. Проект рішення № 1 “Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від
11.02.2015 № 1 „Про міський бюджет на 2015 рік”.
ВИСТУПИЛИ:
Абросімов А.М.
Попова І.О.
Ткаченко С.О.
Міщенко М.В.
Врублевський О.Д.
Цуканов В.В.
Іванова Т.В.
Марченко К.В.
Немно М.М.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 1 “Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ради від 11.02.2015 № 1 „Про міський бюджет на 2015 рік” з урахуванням наступних змін:
зменшити видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) управлінню
капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду на 235 010 грн. за
об'єктами, зазначеними у п.1 пояснювальної записки, а саме:
КТКВ

Назва коду

150101

Капітальні
вкладення

150101

Капітальні
вкладення

150101

Капітальні
вкладення

Назва об’єкта

Сума

Будівництво альтанки відпочинку для настільних
спортивних ігр біля міського Палацу спорту
м.Бердянськ Запорізької області

21100

Реконструкція території по Мелітопольскому шосе, 9193 м.Бердянськ Запорізької області

22040

Будівництво "Алеї зустрічей" біля будинків по
Мелітопольскому шосе, 110-А,112

31640
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150101

Капітальні
вкладення

150101

Капітальні
вкладення

150101

Капітальні
вкладення

150101

Капітальні
вкладення

150101

Капітальні
вкладення

150101

Капітальні
вкладення

150101

Капітальні
вкладення

Будівництво тротуару по вул.Кірова м.Бердянськ
Запорізької області

10700

Реконструкція території біля пам'ятника льотчикам по
вул.Орджонікідзе, м.Бердянськ Запорізької області

24600

Будівництво дитячого майданчику в сквері
О.С.Пушкіна, пр.Леніна, м.Бердянськ Запорізької
області

17330

Будівництво міні-скверу в мікрорайоні "Військове
містечко", м.Бердянськ Запорізької області

24600

Реконструкція освітлення ЗОШ № 3 по
вул.Піонерська,162 м.Бердянськ Запорізької області

35000

Реконструкція освітлення ЗОШ № 11 по вул.Гайдара,9
м.Бердянськ Запорізької області

24000

Реконструкція освітлення ЗОШ № 16 по вул.
Лієпайська,45 м.Бердянськ Запорізької області

24000

Всього

235 010

Збільшити видатки по загальному фонду управлінню житлово-комунального
господарства за КТКВ 100203 "Благоустрій міст, сіл, селищ" на 190 000 грн. на заходи
Програми поточного ремонту, утримання об'єктів міського благоустрою та благоустрою
міських територій на 2015 рік для поточного ремонту зливостоку; фінансовому
управлінню на 45 010 грн. поточні видатки за КТКВ 010116 "Органи місцевого
самоврядування".
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
2. Проект рішення № 2 “Про порядок фінансування видатків з міського бюджету у
2016 році до його затвердження”.
ВИСТУПИЛИ:
Абросімов А.М.
Попова І.О.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 2 “Про порядок фінансування видатків з міського
бюджету у 2016 році до його затвердження”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
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По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
3. Проект рішення № 3 “Про внесення доповнень до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку м. Бердянськ на 2015 рік”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Герасименко Ю.В.
Гончарова Н.І.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 3 “Про внесення доповнень до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м. Бердянськ на 2015 рік” з урахуванням
доповнення, а саме: доповнити пункт „Придбання комп'ютерної та оргтехніки” заходу
“Укріплення матеріально-технічної бази виконавчого комітету та його самостійних
структурних підрозділів” пріоритету 16 “Ефективне міське управління” строками
наступного змісту:
“- по структурних підрозділах виконкому:
- комп'ютер у комплекті - 1 комплект;
- ліцензійні пакети програмного забезпечення - 2 од.;
- багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/копір/факс) - 1 од.;
- факсимільний апарат - 1 од.;
- планшетний сканер - 1 од.;
- цифровий диктофон - 1 од.
Усього: 7 одиниць на загальну суму 33,95 тис. грн.”
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
4. Проект рішення № 4 “Про внесення змін до міської Програми поховання невідомих та
безрідних громадян на 2015 рік”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Іванова Т.В.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 4 “Про внесення змін до міської Програми поховання
невідомих та безрідних громадян на 2015 рік”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
5. Проект рішення № 5 “Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання
об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2015 рік в новій редакції”.
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ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Іванова Т.В.
Марченко К.В.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 5 “Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2015 рік в
новій редакції”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
6. Проект рішення № 6 “Про затвердження „Програми капітального ремонту житловокомунального комплексу міста на 2015 рік” у новій редакції”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Іванова Т.В.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 6 “Про затвердження „Програми капітального
ремонту житлово-комунального комплексу міста на 2015 рік” у новій редакції”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
7. Проект рішення № 7 “Про затвердження Програми проведення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на
2015 рік в новій редакції”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Іванова Т.В.
Антошкіна Л.І.
Ватутін В.В.
Врублевський О.Д.
Шаповалов В.І.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 7 “Про затвердження Програми проведення
будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання
автомобільних доріг на 2015 рік в новій редакції”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
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По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
8. Проект рішення № 8 “Про внесення змін до Програми фінансування комунального
підприємства Бердянської міської ради „Рятувально-водолазна служба на 2015 рік”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Іванова Т.В.
Врублевський О.Д.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 8 “Про внесення змін до Програми фінансування
комунального підприємства Бердянської міської ради „Рятувально-водолазна служба на
2015 рік”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
9. Проект рішення № 9 “Про внесення змін до Програми відшкодування частини кредитів,
отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації
багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Іванова Т.В.
Міщенко М.В.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 9 “Про внесення змін до Програми відшкодування
частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження,
реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
10. Проект рішення № 10 “Про затвердження нової редакції додатку 3 міської програми
„Питна вода м. Бердянськ” на 2011-2015 роки”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Іванова Т.В.
Ткаченко С.О.
ВИРІШИЛИ:
Зняти з розгляду проект рішення № 10 “Про затвердження нової редакції додатку 3
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міської програми „Питна вода м. Бердянськ” на 2011-2015 роки”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
11. Проект рішення № 13 “Про внесення змін до муніципальної Програми соціального
захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки та її
фінансування у 2015 році”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Токмань Н.А.
Врублевський О.Д.
Георгієв Є.І.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проект рішення № 13 “Про внесення змін до муніципальної Програми
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах, на 20142017 роки та її фінансування у 2015 році” зі змінами, а саме: збільшити фінансування
муніципальної Програми соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних
життєвих обставинах, на 2014-2017 роки у частині надання матеріальної допомоги дітям інвалідам до “Дня інваліда” на суму 12 490 грн. та внести відповідні зміни до Програми
фінансування громадських організацій ветеранів і інвалідів міста у 2015 році.
2. Начальнику фінансового управління Абросімову А.М. та начальнику управління
праці та соціального захисту населення Токмань Н.А. передбачити зазначені зміни при
підготовці наступних проектів рішень:
- “Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 11.02.2015 № 1 „Про
міський бюджет на 2015 рік”;
- “Про внесення змін до муніципальної Програми соціального захисту сімей міста, які
знаходяться в складних життєвих обставинах, на 2014-2017 роки та її фінансування у 2015
році”;
- “Про внесення змін до Програми фінансування громадських організацій ветеранів і
інвалідів міста у 2015 році”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
12. Проект рішення № 14 “Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста
Бердянська на 2013-2017 роки”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Міщенко М.В.
Лазуренко Н.О.
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ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 14 “Про внесення змін до Програми розвитку освіти
міста Бердянська на 2013-2017 роки”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
13. Проект рішення № 15 “Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.02.2015
№ 18 „Про затвердження Програми підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів
на 2015 рік”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Шостак М.О.
Гончарова Н.І.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 15 “Про внесення змін до рішення сесії міської ради
від 26.02.2015 № 18 „Про затвердження Програми підтримки проведення міських культурномистецьких заходів на 2015 рік”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
14. Проект рішення № 16 “Про внесення змін до Програми „Почесний громадянин міста
Бердянська на 2015 рік”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Гончарова Н.І.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 16 “Про внесення змін до Програми „Почесний
громадянин міста Бердянська на 2015 рік”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
15. Проект рішення № 17 “Про затвердження Програми фінансової підтримки
комунального підприємства „Бердянська міська телекомпанія „ТБ-Бердянськ” Бердянської міської
ради” по висвітленню діяльності органів місцевого самоврядування на 2015 рік”.
ВИСТУПИЛИ:
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Горбатко В.В.
Попова І.О. з пропозицією директору комунального підприємства „Бердянська міська
телекомпанія „ТБ-Бердянськ” Горбатко В.В. надати розшифровку по доходній частині
підприємства (політична реклама, поворотна та безповоротна фінансова допомога, інші
надходження), заробітній платі, штатному розкладу комунального підприємства.
Марченко К.В.
Врублевський О.Д.
Міщенко М.В.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проект рішення № 17 “Про затвердження Програми фінансової
підтримки комунального підприємства „Бердянська міська телекомпанія „ТБ-Бердянськ”
Бердянської міської ради” по висвітленню діяльності органів місцевого самоврядування на
2015 рік”.
2. Директору комунального підприємства „Бердянська міська телекомпанія „ТББердянськ” Горбатко В.В. надати розшифровку по доходній частині підприємства
(політична реклама, поворотна та безповоротна фінансова допомога, інші надходження),
заробітній платі, штатному розкладу комунального підприємства.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
16. Проект рішення № 19 “Про затвердження Програми укріплення матеріально-технічної
бази КУ „Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги” Бердянської міської ради на
2015 рік в новій редакції”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Пономаренко В.І.
Врублевський О.Д.
Георгієв Є.І.
Ватутін В.В.
Арабаджі Н.П.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 19 “Про затвердження Програми укріплення
матеріально-технічної бази КУ „Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги”
Бердянської міської ради на 2015 рік в новій редакції”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
17. Проект рішення № 18“Про затвердження Програми організації харчування хворих
у стаціонарних відділеннях КУ БМР „Бердянське територіальне медичне об’єднання” у 2015
році в новій редакції”.
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ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Пономаренко В.І.
Міщенко М.В.
Георгієв Є.І.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 18 “Про затвердження Програми організації
харчування хворих у стаціонарних відділеннях КУ БМР „Бердянське територіальне
медичне об’єднання” у 2015 році в новій редакції”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
18. Проект рішення № 12 “Про внесення змін до рішення сесії від 28.02.2015 р. № 50
„Про затвердження Програми з управління комунальним майном територіальної громади
м. Бердянська на 2015 рік”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Тахтаджиєва-Поклад А.І.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 12 “Про внесення змін до рішення сесії від
28.02.2015 р. № 50 „Про затвердження Програми з управління комунальним майном
територіальної громади м. Бердянська на 2015 рік” з урахуванням змін, а саме: п. 5
проекту рішення доповнити словами “та на постійну комісію міської ради з питань
планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної
діяльності (Попова І.О.)”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
19. Проект рішення № 20 “Про встановлення нормативу відрахування комунальними
унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до бюджету міста Бердянська частини
чистого прибутку (доходу) в 2016 році”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Врублевський О.Д.
Антошкіна Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 20 “Про встановлення нормативу відрахування
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до бюджету міста
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Бердянська частини чистого прибутку (доходу) в 2016 році”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
20. Проект рішення № 21 “Про надання пільги на сплату державного мита на 2016
рік”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Абросімов А.М.
Врублевський О.Д.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 21 “Про надання пільги на сплату державного мита
на 2016 рік”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
21. Проект рішення № 22 “Про надання пільг щодо сплати земельного податку на
2016 рік”.
ВИСТУПИЛИ:
Попова І.О.
Абросімов А.М.
Цуканов В.В.
Врублевський О.Д.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення № 22 “Про надання пільг щодо сплати земельного
податку на 2016 рік”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова комісії

І. О. Попова

Секретар комісії

А. І. Циндра

