ПРОТОКОЛ № 10/11
спільного засідання постійних комісій з питань роботи житлово-комунального
господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста та з
питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації
сесійна зала

17.02.2021
12.00

Всього членів комісії з питань роботи житлово-комунального господарства,
приватизації та використання майна територіальної громади міста – 7 чол.
Присутні: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М., Решетнік Ю.С., Шевчук
А.В., Яницький О.К.
Всього членів комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації – 6
чол.
Присутні: Василишин О.П., Головко Л.Л., Каюк Я.Я., Лукашук Б.О., Пекарський В.А.,
Ярова А.В.
Запрошений: заступник міського голови – директор департаменту інфраструктури міста
Новачок В.П.
Головують на засіданні: Решетнік Ю.С., Каюк Я.Я. – голови постійних комісій.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд звернення в.о. начальника управління комунальної інфраструктури щодо
внесення змін до титульних списків на 2021 рік.
2. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Каюка Я.Я.

ВИСТУПИЛИ:
Новачок В.П.

№
п/п

Питання порядку денного: розгляд в.о. начальника управління
комунальної інфраструктури щодо внесення змін до титульних
списків на 2021 рік.
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.
Проінформував присутніх, що в зв’язку із виробничою необхідністю
необхідно внести зміни в титульні списки на 2021 рік за наступними
кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів (далі – КПКВК МБ).
1. По КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених
пунктів» внести зміни в титульному списку на виконання робіт з
капітального ремонту прибудинкових територій (титул № 1) у
2021 році (в зв’язку з необхідністю укладання додаткової угоди на
об’єкті «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою:
вул. Свободи 22»).
Зміни, що внесені до титульного списку наведено в таблиці:

Назва вулиці

Кошти на об’єкт в
затвердженому
титульному списку,
тис. грн

Зміни до
титульного
списку,
тис. грн

Кошти на об’єкт в
титульному списку, що
має затверджуватися, тис.
грн

1
2

вул. Тернопільська, 28
вул. Свободи, 22

Новачок В.П.

2150,00
104,10

-243,00
+243,00

1907,00
347,10

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 3 341,10 тис. грн.
2. По КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету» внести зміни в титульному списку на
виконання робіт з капітального ремонту на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг
(титул № 2) у 2021 році в зв’язку із виробничою необхідністю.
Зміни, що внесені до титульного списку наведено в таблиці:

№
п/п

1
2
3
4
5

6

7

Назва вулиці
Капітальний ремонт
вул. Федунця
Капітальний ремонт покриття
вул. Л.Чайкіної
Капітальний ремонт
вул. Курбаса
Капітальний ремонт
дорожнього покриття
вул. Заярної
Капітальний ремонт покриття
прв. Підлісного
Капітальний ремонт
шляхопроводу на
вул. Кам`янецькій (через
залізничні колії), в т.ч.
експертиза
Робочий проєкт на
капітальний ремонт ділянки
дороги комунальної власності
с. Іванківці, від в'їзду на
масив «Видрові доли» до
під'їзної дороги заводу
«Строммашина»
РАЗОМ зміни

Кошти на об’єкт
в затвердженому
титульному
списку, тис. грн

Зміни до
титульного
списку,
тис. грн

Кошти на об’єкт в
титульному списку,
що має
затверджуватися,
тис. грн

4009,135

-2000,00

2009,135

+0,08

794,49

3541,822

-1000,00

2541,822

1452,54

+1500,00

2952,54

1498,254

+0,795

1499,049

3000,00

+1444,125

4444,125

+55,00

55,00

0,00

14296,16

794,41

14296,16

Новачок В.П.

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 69287,021 тис. грн.

Каюк Я.Я.

Запропонував погодити внесені зміни до титульних списків на 2021
рік.
Поставив на голосування звернення в.о. начальника управління
комунальної інфраструктури щодо внесення змін до титульних
списків на 2021 рік та паспортів бюджетних програм на 2021 рік з
врахуванням змін по результативних показниках.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Шевчук А.В., Яницький О.К., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко Л.Л.,
Лукашук Б.О., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 13, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

2. РІЗНЕ.
СЛУХАЛИ:
Каюка Я.Я.
ВИСТУПИЛИ:
Кізляр О.О.

Каюк Я.Я.

Погодити звернення в.о. начальника комунальної інфраструктури
щодо внесення змін до титульних списків на 2021 рік та внести зміни
до титульних списків на 2021 рік і паспортів бюджетних програм на
2021 рік з врахуванням змін по результативних показниках.

Поцікавився у присутніх чи будуть ще зауваження чи пропозиції.

Запропонував
рекомендувати
управлінню
архітектури
та
містобудування надати пропозиції щодо проведення конкурсу на
здійснення реконструкції пам’ятника Богдану Хмельницькому на
Привокзальній площі міста.
Поставив на голосування пропозицію Кізляра О.О.: рекомендувати
управлінню архітектури та містобудування надати пропозиції щодо
проведення конкурсу на здійснення реконструкції пам’ятника Богдану
Хмельницькому на Привокзальній площі міста.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати управлінню архітектури та містобудування надати
пропозиції щодо проведення конкурсу на здійснення реконструкції
пам’ятника Богдану Хмельницькому на Привокзальній площі міста.

Голова комісії з питань роботи житлово- Голова комісії з питань планування,
комунального господарства, приватизації та бюджету, фінансів та децентралізації
використання майна територіальної громади
міста

_____________________Юрій РЕШЕТНІК

Секретар комісії

__________________Катерина ЗАГАНЯЧ

____________________Ярослав КАЮК

Секретар комісії

___________Олександр ВАСИЛИШИН

