
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, ФІНАНСІВ, 

БЮДЖЕТУ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

№ 47

ПРИСУТНІ:
Голова комісії 
Заступник голови комісії 
Секретар комісії 
Члени комісії:

ЗАПРОШЕНІ:

ПРОТОКОЛ
засідання комісії

15.02.2018
15.00

-1 Стародуб В.І.
Масіч В.О.

^ Глебський П.В. 
Каган О.О. 
Озеров Є.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік.
Доповідач: Порецъка Ю.М., начальник фінансового управління
2. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 12.12.2017 № ПАЇ-2 «Про 
міський бюджет на 2018 рік».
Доповідач: Порецъка Ю.М., начальник фінансового управління
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.12.2017 №7/47-1 «Про Програму 
економічного і соціального розвитку міста Покровськ на 2018 рік».
Доповідач: Порецъка Ю.М., начальник фінансового управління
4. Про затвердження Порядку використання в 2018 році коштів міського бюджету 
м. Покровськ на реалізацію «Програми створення та розвитку Покровської об’єднаної 
міської територіальної громади».
Доповідач: Порецъка Ю.М., начальник фінансового управління
5. Про затвердження на 2018 рік розміру кошторисної заробітної плати, який враховується 
при визначенні вартості будівництва об’єктів, замовником яких є бюджетні організації міста 
Доповідач: Каюн М.Б., начальник відділу аналізу і прогнозу
6. Про внесення змін в додаток 3 до «Програми підтримки та партнерства між 
Красноармійською міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2016 -2020 
роки» затвердженого рішеням міської ради від 23.11.2016 № 7/24-7.
Доповідач: Каюн М.Б., начальник відділу аналізу і прогнозу
7. Про втрату чинності рішення Красноарміської міської ради від 30.01.2014 № 6/34-13 
«Про затвердження Порядку організації виїзної торгівлі на території міста Красноармійська». 
Доповідач: Каюн М.Б., начальник відділу аналізу і прогнозу
8. Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів».
Доповідач: Гордієнко ДВ., заступник міського голови
9. Про виконання «Програми зайнятості населення на період до 2017 року», затвердженої 
рішенням міської ради від 27.03.2013 року № 6/27-5.
Доповідач: Толмачов М.І, директор Покровського центру зайнятості
10. Про програму зайнятості населення м. Покровськ на 2018-2020 роки.



Доповідач .'Толмачов МЛ., директор Покровського центру зайнятості
11. Про відмову від права власності на нерухоме майно.
Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ
12. Про надання пільг особам з інвалідністю по зору в 2018 році.
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
13. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгової 
категорії населення міським автомобільним транспортом загального користування у 
звичайному режимі руху та у режимі маршрутного таксі.
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН

Хід засідання
І.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік. 
Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління
ВИРІШ ИЛИ:

7 ^ (У
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3

проти- о  
утримався -  р

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 12.12.2017 № 
7/47-2 «Про міський бюджет на 2018 рік».
Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління
ВИРІШ ИЛИ:

£ сс  сгсс’/З 'і. г у (ж а а с #

ГОЛОСУВАЛИ: за - З
проти -  О 
утримався -  с?

З.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 12.12.2017 №7/47-1 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста Покровськ на 2018 рік».
Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління
ВИРІШ ИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ: за - Э
проти -  Г? 
утримався -  о

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання в 2018 році коштів міського 
бюджету м. Покровськ на реалізацію «Програми створення та розвитку Покровської 
об’єднаної міської територіальної громади».
Доповідач: Порецька Ю.М., начальник фінансового управління 
ВИРІШ ИЛИ:

у аі Є г г  ____________

ГОЛОСУВАЛИ: за - З



проти -
утримався -  э

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження на 2018 рік розміру кошторисної заробітної плати, який 
враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, замовником яких є бюджетні 
організації міста
Доповідач: Каюн М.Б., начальник відділу аналізу і прогнозу

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ: за - ^
проти -  о  
утримався -  О

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток 3 до «Програми підтримки та партнерства між 
Красноармійською міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2016 -2020 
роки» затвердженого рішеням міської ради від 23.11.2016 № 7/24-7.
Доповідач: Каюн М.Б., начальник відділу аначізу і прогнозу
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3
проти -  °
утримався -  г>

7. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення Красноарміської міської ради від 30.01.2014 
№ 6/34-13 «Про затвердження Порядку організації виїзної торгівлі на території міста 
Красноармійська».
Доповідач: Каюн М.Б., начальник відділу аналізу і прогнозу
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ: за - 5
проти -  °
утримався -  О

8. СЛУХАЛИ: Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів».
Доповідач: Гордієнко Д.В., заступник міського голови
ВИРІШИЛИ:

І Ї лоФССЄ'Ю *-* С у / ____________

ГОЛОСУВАЛИ: за - 5
проти -
утримався -  ^

9. СЛУХАЛИ: Про виконання «Програми зайнятості населення на період до 2017 року», 
затвердженої рішенням міської ради від 27.03.2013 року № 6/27-5.
Доповідач: Толмачов М.І., директор Покровського центру зайнятості



ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ: за - >
проти -  о  
утримався -  о

10. СЛУХАЛИ: Про програму зайнятості населення м. Покровськ на 2018-2020 роки. 
Доповідач .Толмачов М.І., директор Покровського центру зайнятості 
ВИРІШИЛИ;

ф  С С С ес  с  Л Л і < /  /  /  Д? /<и>  / / Д  р  СУ; С-------------------------------------------------------  ------------ /  - ^ ------------------------------------

ГОЛОСУВАЛИ: за - З
проти -  о  
утримався -  ^

11. СЛУХАЛИ: Про відмову від права власності на нерухоме майно.
Доповідач: Юзипович О.В., начальник ЖКВ
ВИРІШИЛИ:
________ _

ГОЛОСУВАЛИ: за - ?
проти -  °
утримався -  °

12. СЛУХАЛИ: Про надання пільг особам з інвалідністю по зору в 2018 році. 
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
ВИРІШИЛИ:
__________$ СС С С С  е  /  3 /  /  /  К  /2

ГОЛОСУВАЛИ: за - 5

СС Є / С

проти -  °  
утримався -  (_>

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відшкодування витрат за безкоштовне 
перевезення пільгової категорії населення міським автомобільним транспортом загального 
користування у звичайному режимі руху та у режимі маршрутного таксі.
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
ВИРІШИЛИ:
___________ С у  е рг ?  _______ С?.л?С /£-

_ а
ГОЛОСУВАЛИ: за

проти
утримався -  ср

! и » ' РилУ4< С<Ас/<?сЛ>
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т олова комісії
Секретар комісії
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