ПРОТОКОЛ М.І97
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності
Володимир - Волинської міської ради УП скликання
05.06.2018 р.

1200 год.

Присутні члени комісії:
Коба С.А. - голова комісії, Савельєв М.Г., Принда А.П.
Г удим А.Б., Жук Я.І., Венгер О.М. - члени комісії

Запрошені:

( зі

спізненням),

'

Шибирин Т.В., Кулікова Л.В., Ліщук І.С.., Луцюк О.П., Матвійчук Я.А.,
Субицька О.М., Петрук В.М.

Порядок денний:
Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про міський бюджет на 2019 рік».
Інформує: Шибирин Т.В.
2. Різне
1.

СЛУХАЛИ: голову комісії щодо обрання секретарем засідання Гудима А.Б. з
огляду на складення повноважень Жуком Я.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4

.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» 1.(Гудим А.Б.)
ВИРІШИШ/І: обрати секретарем засідання Гудима А.Б.
СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний :
1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської
ради
міський
2019
«Про
бюджет на
рік».
Інформує: Шибирин Т.В.
2. Різне

На засідання комісії прибув депутат Принда А.П.
]. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про міський бюджет на 2019 рік».

СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка проінформувала присутніх про внесення
зміни до бюджету на 2019 рік відповідно до додатку до проекту рішення, що
додається.
Перший розділ
ВИСТУПИЛИ: Жук Я.І. Чи вказано в рішенні обласної ради про виділення
коштів на обладнання кабінету хімії, що вони виділяються саме для нашої
гімназії?
Я вкотре прошу, якщо ви надаєте нам голі цифри без пояснюючих, запитів,
то як ми маємо приймати рішення? Дайте розшифровку - кому, скільки і на
які цілі.

Венгера О.М., який теж поцікавився розподілом коштів по класах.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 1.( Жук Я.І.)
ВИРІШИЛИ: підтримати дану пропозицію, погодити проект рішення
виконавчого комітету по першому розділу.
Другий розділ
ВИСТУПИЛИ: Жук Я.І. Яким чином буде здійснюватись розподіл путівок
для оздоровлення дітей? Хто буде приймати рішення про виділення путівок,
бо в минулому році, я знаю, були порушення і зловживання з цього приводу.
Венгера О.М., який поцікавився, чи розплачується Оваднівська ОТГ за
навчання дітей в міських закладах?
Гудима А.Б., який поцікавився, скільки необхідно коштів, щоб повністю
доукомплектувати інформаційну систему в лікарні.
Жук Я.І. Пропоную з цього підрозділу вилучити пункт, яким виділяються
кошти для оздоровлення дітей.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 1.( Жук Я.І.)
«ПРОТИ» 1 (Савельєв М.Г.).
«УТРИМАЛИСЯ» 4.
ВИРІШИЛИ: не підтримувати дану пропэозицію.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» ] .( Жук Я.І.)
ВИРІШИЛИ: підтримати дану пропозицію, погодити проект рішення
виконавчого комітету по другому розділу.
Третій розділ
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.

“
=

підтримати дану пропозицію, погодити проект рішення
виконавчого комітету по третьому розділу.

ВИРШП/ІЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ вцілому за проект рішення:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» 1.( Жук Я.І.)
ВИРІШИШ/І: підтримати дану пропозицію, погодити проект рішення
виконавчого комітету вцілому.
2. Різне.

ВИСТУПИЛИ: Венгер О.М. Прошу протокольно доручити проінформувати
на наступному засіданні комісії шодо неякісно укладної плитки в районі
ЗОШ М95.

ВИСТУПИЛИ: Шибирин Т.В., яка зачитала звернення директора бізнескоштів на оплату
центру щодо вирішення питання про виділення додаткових
за теплопостачання займаного офісу по вул. Устилузькій, 18.
Коба С.А. Пропоную включити це питання в порядок денний засідання
наступної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: включити це питання в порядок денний засідання наступної
комтсп.

ВИСТУПИЛИ: Шибирин Т.В., яка зачитала звернення начальника ОДПІ про
виділення 50 тис. грн. по відповідній міській цільовій Програмі та
запропонувала не підтримувати дану пропозицію, оскільки відповіді на
звернення про суми наданих коштів з державного бюджету на відповідне
забезпечення працівників ОДПІ та щодо сум коштів, що надійшли з ОТГ на
ці цілі, не отримали.

Депутат Савельєв

М.Г. покинув засідання комісії.
9

Жук Я.І. Я теж пропоную не підтримувати це прохання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: відмовити ОДПІ.
ВИСТУПИЛИ: Субицька О.М., яка проінформувала про фінансовий стан КП
«Роксолана» ( службова записка додається).
і профільного
Жук Я.І. Мене цікавить думка директора підприємства
заступника МІСЬКОГО ГОЛОВИ.
Виступили Кулікова Л.В., Луцюк О.П.

7

11

Венгер О.М. 5 тис. прибутку, який декларує підприємство, - це кошмар. Тому
вкладати гроші у ремонт приміщення - це як в безодню. Я підтримую думку,
що варто продати.
Коба С.А. А я - проти скорочення працівників і про людей треба подумати це ж 28 підприємців. Пропоную розглянути це питання більш глибше.
ВИСТУПИЛИ: Ліщук І.С., яка проінформувала про ситуацію з контингентом
учнів та перенаповненням класів, що склалась в міській гімназії ім.
О.Цинкаловського. Потужність закладу - 410 учнів, а фактично навчається
665. Середній і старшій школі надто тісно і умови для безпечного навчання
відсутні.
Петрук В.М. Я думаю, що треба визначитись з профілями всіх шкіл в світлі
гімназію
реформування системи освіти загалом - тобто, зробити
дворівневим закладом ( або без початкової ланки, або без старшої).
Коба С.А. Це питання має добре вивчити профільне управління і сама
дирекція гімназії. Таке тотальне перевантаження учнів неприпустиме.
ВИСТУПИЛИ: Жук Я.І. Проінформуйте про гарантійний термін виконання
ремонту доріг.
ВИСТУПИЛИ: Коломий В.І., який проінформував членів комісії про
процедуру надання оздоровчих пу

Голова комісії
Секретар

;

ы

Коба С.А.
Гудим А.Б.

Голові комісії з питань бюджету,
фінансів соціально-економічного
розвитку, підприємництва та
регуляторної діяльності
Кобі С.А.

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Просимо розглянути на комісії з питань бюджету, фінансів соціальноекономічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності фінансовий
стан КТП БТ «Роксолана» згідно з пунктом 6.2 Положення
про постійні комісії
Володимир - Волинської міської ради.
Відповідно до розпорядження Міського голови від 10.07.2017
року М9201 р
«Про вивчення фінансово-економічного стану
комунальних підприємств міста» зі
змінами та доповненнями в квітні 2019 року управліннями економічного
розвитку та
інвестицій, соціального захисту населення та фінансовим було
проведено вивчення
фінансово - господарської діяльності КТП БТ «Роксолана»,
результати якого було
розглянуто на засіданні робочої групи з аналізу причин збиткової та
малоприбуткової діяльності комунальних підприємств.
За результатами аналізу КТП БТ «Роксолана»
виявлено ряд проблем,

зокрема:

]. Приміщення потребує капітального
ремонту, а саме:
- заміни електропроводки, яка знаходиться в
аварійному стані,
- ремонту сходинкових клітин,
перил
- внутрішній ремонт приміщення (стеля,
стіни, підлога),
- встановлення фасадних та міжсходинкових
дверей.
2.Недостатня кількість обігових коштів. За І квартал 2019 рік КТП БТ
«Роксолана» отримало збитки в сумі 5,12 тис.грн., коли за
квартал 2018 року були
прибутки в сумі 1,4 тис.грн.
Очікувані доходи у 2019 році, які підприємство отримає від здачі приміщення
в оренду (30% від суми нарахованої орендної плати)
становитимуть 247,1 тис.грн.
Очікувані витрати підприємства становитимуть 248,3
тис.грн., а саме:
- зарплата з нарахуванням (директор, бухгалтігр) 222,2 тис.грн.
- господарські витрати
- 5,0 тис.грн.
- амортизаційні відрахування
- 18,1 тис.грн.
- земельний податок
- 3,0 тис.грн.
При незміНній ситуації КТП БТ «Роксолана» в 2019 році
отримає збитки в сумі 1,2
тис.грн., а за прогнозними показниками в 2020 році -12,4тис.ґрн.
1

Пропозиції директора КТП БТ «Роксолана» щодо виходу з ситуації, що
склалася,
а саме:
1.

Перерозподілити обов”язки по укладанню договорів оренди 3 підприємцями на
користь КТП БТ «Роксолана», залишивши їм 7О% орендної плати.
Підприємство отримає орієнтовно в 2019 році 134 тис.грн. Разом з
тим,
надходження до міського бюджету зменшиться на цю ж суму.
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2. Запропонувати підприємцям-орендарям додатково
оплачувати адміністративні

витрати (заробітна плата директора та бухгалтера), але тут потрібна згода
орендарів, так як сума орендної плати зросте на 36 грн. за Ім2 або від 19% до
65% залежно від класифікації торгової площі.
3. Бухгалтера перевести на 0,5 ставки, що дасть можливість зекономити
підприємству 45 тис.грн. за рік.

Пропозиції робочої групи з аналізу причин збиткової та малоприбуткової
діяльності комунальних підприємств щодо виходу КТП БТ «Роксолана» з ситуації,
що склалася, а саме:
Варіант ]. Провести реорганізацію шляхом злиття - об*єднанням з іншим
комунальним підприємством (вивільняться посада директора, бухгалтера,
вивільняється вільна площа під склад) - річна економія складає орієнтовно 222,2
тис.грн'.

Варіант 2. Продаж комунального майна через аукціон. Згідно з експертною

оцінкою, проведеною для здачі приміщень в оренду, вартість загальної орендної
площі (2-3 поверх )- 6678,3 тис.грн. (експертна оцінка приміщення для продажу
може зрости орієнтовно на 20%). Мінімальна сума отриманих коштів від
продажу становитиме орієнтовно 6745 тис.грн. (якщо буде зроблено один крок
аукціону), що дорівнює 9 рокам оренди цього ж приміщення.

Заступник міського голови

і %%
.

Начальник управління
економічного розвитку та інвестицій

Л.В.Кулікова
О.М.Субицька

Н
Додаток
до рішення виконавчого комітету

Володимир-Волинської міської ради
Від "

"

2019 року М

Зміни до міського бюджету м.Володимира-Волинського на 2019 рік
М.»

п/п КПКВ

Назва
1.

всього

в т.ч. по КЕКВ

змін або напрямок

використання

Зміни по субвенціях з державного бюджету

Субвенція з місцевого

Доходи загального фонду

Рішення Волинської обласної ради від 16.05.2019

бЮдЖЄТУ 33 РЗХУНОК

залишку коштів освітньної
41051100 субвенції з державного
бюджету, що утворився
на початок бюджетного
періоду

],],

Підстава внесення

Сума

року М923/26
'

+550000

Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету
'
розвитку)

0611020

Оснащення закладів
загальної середньої
освіти засобами навчання
та обладнанням-для
кабінетів природничоматематичних предметів
(придбання кабінету хімії

для

+550000

КЕКВ 3110

ВОЛОДИМИР-

Волинської гімназії імені
Олександра
Цинкаловського)

Субвенція з місцевого
бюджету на забезпечення
якисної, сучасної та
доступної загальної
41051400 середньої освіти "Нова
українська школа" за
рахунок субвенції з
державного бюджету

Додаток 6 до рекомендаций.
постійної комісії з питань
бюджету, фінансів та
цінової політики Волинської
обласної ради від
15.05.2019 року М964/3

Доходи загального фонду

Рішення Волинської обласної ради від 16.05.2019

року М923/26

+7О4159

с

Видатки загального фонду

12.

0611020

Надання загальної
середньої освіти
загальноосвітніми
навчальними закладами

+605752

КЕКВ 2210 +577178г н.,
КЕКВ 2250 +28574г5н.

Видатки спеціального фонду (передача коштів з
загального фонду до бюджету розвитку)
0611020

0611020

Придбання сучасних
меблів для початкової
школи
Придбання музичних
інструментів,
комп'ютерного

ОбладНЗННЯ, ВідПОВідНОГО

мультимедійного
контенту для початкової
школи

+5944

+92463

КЕКВ 3110

КЕКВ

3110

Лист начальника управлпння
ОСВЇТИ. молоді та спорту, на
придбання для початкових
клас'вЇ дидактичних
материалнв -153672грн.,
сучасних мебЛІв '
428946грн., комп'ютерного
обладнання - 92967грн.; для
здійснення відряджень
вчителів - 28574грн. (згідно
бюджетних запитів установ)
,

:/
Доходи спец ального фонду

Субвенція з місЦевого
бюджету на фінансове

Рішення Волинської обласної ради від 16.05.2019

року М923/26

забезпечення

будівництва,
реконструкції, ремонту
утримання автомобільних
41052600 доріг загального
користування місцевого
значення, вулиць доріг
комунальної власності у
населених пунктах за
рахунок відповідної
субвенції з державного
бюджету
і

+1385824

і

1 ' 3'

1217462

Утримання та розвиток
автомобільних доріг
загального К?РИСТУвання
Та дорожньо'
інфраструктури за
рахунок субвенції з
д е ржавного б юдЇке ТУ

Видатки спеціального фонду

+1385824

КЕКВ 26 1 0 "554 33 0грн.,
КЕКВ 3210 +831494грн.

На поточні ремонти

вул.Кн.Олега - 198800грн.,
Привокзальної - 156030грн.,
Об'їздної - 199500грн.,
капітальний ремонт
вул ' Ломоносова 831494грн.

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами (ККД 41051200)
!

Видатки загального фонду
14.

0611010

Надання

освтти

.

"

дОШКІЛЬНОІ

+3448

КЕКВ

2210

.
Видатки спеціальногофонду (передача коштів
з
загального фонду до бюджету озвитку)

0611010

.

Придбання обладнання,
комп'ютерної техніки для
інклюзивних груп

-3448

КЕКВ

3110

Лист начальника управління
освіти, молоді та спорту,
для придбання ігрових

куточків в інклюзивні групи
доз ”98 (згідно бюджетного

запиту установи)

2. Зміни по інших субвенціях з місцевих бюджетів
Доходи загального фонду

41053900

Інша субвенція 3
місцевого бюджету

Надання дошкільної

+336906

Рішення Зарічанської отг від 17.05.2019 р. М937/5

Видатки загального фонду

ОСВ'ТИ

0611010

+ 89714

КЕКВ 2210
“

Надання загальної

середньої ОЧВ'ТИ

2.1. 0611020

загальноосвпнтми
навчальними закладами

+ 200000

На забезпечення видатків

на утримання дітей, які
проживають на території
Зарічанської с/р, в ЗДО ”93
(згідно бюджетних запитів
установ)
На забезпечення видатків
на утримання учніві, які
проживають на території

-КЕКВ 2111 +163934грн., 3арпчанськол
с/р, в закладах
КЕКВ 2120 +36066грн. загальної середньої освіти

міста (зарплата з
нарахуваннями працівникам
ЗНЗ)

?

На надання освітніх послуг,
що надаються ІРЦ дітям з
особливими потребами, що

Забезпечення діяльності
іНКЛЮ?ИВН0-РЄСУРСНИХ
ЦеНТР'В

0611170

+17192

КЕКВ 2210

+30000

КЕКВ 2282

.,

,?

0712010

Багатопрофільна
стаціонарна медична
допомога

22

0813140

Оздоровлення та
відпочинокдітей

+65000

'

Рішення Волинської обласної ради від 16.05.2019
року М923/26

Видатки загального фонду
+65000

КЕКВ 2730

+189080

МЇСЦЄВОГО бЮдЖЕЗТУ

Рішення Волинської обласної ради від 16.05.2019
року М923/26

Лист начальника служби у
справах дітей, зменшення

Видатки загального фонду

Інші

заходи

у

сфері

2.3. 0813242 соціального забезпечення

"10920

КЕКВ 2730

Видатки спеціального фонду (передача коштів з
загального фонду до бюджету розвитку)
.

1216082

Придбання соціального
житла особі з числа дітей,
позбавлених
батьківського піклування
Інша субвенція 3

41053900 місцевого бюджету
2-4-

0712010

Багатопрофільна
стаціонарна медична
допомога
Інша субвенція

3.

41053900 місцевого бюджету
Надання дошкільної

+200000

+54000

+54000

+180686

року М948/9

КЕКВ 2282

на придбання медичних
інформаційних систем

Рішення Зимнівської отг від 30.05.2019 року М936/2

Видатки загального фонду

Надання загальної

середНЬОЇ ОЄВІЇИ

3. Пе

прид ання житла
вищевказаної категорії

Доходи загального фонду

2'5'

061 1020

для збабезпечення

Рішення Устилузької міської ради від 27.05.2019

Видатки загального фонду

+ 147096

загальноосытнпми
навчальними затадами

КЕКВ 3240

ремонт житла особі з числа
дітей позбавленого
батьківського піклування
(залишок плану 25000грн.)

доходи загального фонду

ОСВІТИ

0611010

Придбання путівок

Доходи загального фонду

Інша субвенція 3

41053900

на придбання медичних
інформаційних систем

Доходи загального фонду

Інша субвенція 3

41053900 місцевого бюджету

проживають на території
Зарічанської с/р (згідно
бюджетного запиту
установи)

+33590

На забезпечення видатків

на утримання дітей, які
на території
проживають
КЕКВ 2210
.
.
ЗИМНІвської отг У ДОЗ Міста
(згідно бюджетних запитів
установ)
На забезпечення видатків
на утримання учніві, які
проживають на території
Зимнівської
отг, в закладах
КЕКВ 2111 +275з2грн,,
КЕКВ 2120 +6058+грн. загальної середньої освіти
міста (зарплата з
нарахуваннями працівникам
ЗНЗ)

е озпо іл асигн' вань в межах загального обся ви атків по власних
джерелах загального фонду МіСЬКОГО бюджету)

0611162

Інші

Видатки загального фонду

програми та заходи у
сфері освіти

-548940

КЕКВ 2282

Лист начальника управління
освіти, молоді та спорту,
КЕКВ 2210 +577178грн., для забезпечення
0611020
+299973
КЕКВ 2250 +28574грн. співфінансування субвенції
з державного бюджету на
забезпечення якісної,
Видатки спеціального фонду (передача коштів з
сучасної та доступної
загального фонду до бюджету розвитку)
загальної середньої освіти
3.1.
Придбання сучасних
"Нова українська школа", на
меблів для початкової
придбання для початкових
0611020 школи
КЕКВ 3110
+3272
класів: дидактичних
матеріалів - 65860грн.,
Придбаннямузичних
сучасних меблів інструментів,
236047грн., комп'ютерного
комп'ютерного
обладнання, відповідного
обладнання, відповідного
мультимедійного контенту 0611020 мультимедійного
КЕКВ 3110
+245695
(згідно
247033грн.
контенту для початкової
запитів установ)
бюджетних
школи
Надання загальної
середньо: освпи
загальноосвітніми
навчальними закладами

Секретар міської ради, заступнйк міського голови

О.М.Свідерський

