Знам`янська міська рада сьомого скликання

ПРОТОКОЛ №12/10
спільного засідання постійної комісії з питань бюджету, економічного розвиту міста та охорони здоров’я
та соціального захисту населення
28 березня 2016 р.

м.Знам`янка

На засіданні присутні члени постійної комісії міськради: М. Терновий, Н. Данасієнко, Н. Тесленко,
О. Рубан, А. Мороз, В. Мацько, О. Тітарєв
Запрошені на засідання: А. Волошина – начальник УСЗН, О. Грінченко – головний спеціаліст відділу
економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі, Г. Бабійчук – голова ветеранської
організації, Т. Котинська – голова Товариства Червоного Хреста, Т. Іваськів – начальник фінансового
управління, Школа В.І.– голова міської громадської організації «Союз Чорнобиль України».
Брали участь: В. Загородня – перший заступник міського голови, Н. Клименко – секретар міської ради,
Н. Тишкевич – депутат міської ради.

Порядок денний
1. Про погодження напрямків використання бюджетних коштів управлінням праці та соціального
захисту населення у поточному році.
Інф.А.Волошина – начальник управління
праці та соціального захисту населення
2. Звіт про виконання бюджетних коштів у 2015 році та напрямки використання бюджетних
коштів громадськими організаціями на фінансову підтримку яких виділені бюджетні кошти у
поточному році.
Інф.розпорядники
коштів,
керівники
громадських організацій
3. Про стан організації виконавчим органом ради контролю за якістю і кількістю пільгових
перевезень міським транспортом та обґрунтування тарифів на проїзд.
Інф.О.Грінченко – головний спеціаліст
управління економічного розвитку

1. Слухали: Про погодження напрямків використання бюджетних коштів управлінням праці та
соціального захисту населення у поточному році.
Інформувала: А. Волошина – начальник УСЗН, яка зупинилася на основних напрямках
використання коштів по капітальних видатках, а це придбання – комп’ютерної техніки та
ремонтe приміщення по наданню центру адресних допомог. Звичайно, виділених коштів не
достатньо, постільки комп’ютерна техніка, якій біля 8 років не відповідає сучасним вимогам.
Заміна потребує 5 комп’ютерів та принтерів. Необхідно в перспективі розглянути питання про
придбання принтеру для друку відомостей по нарахуванню соцдопомог. Із 500 тис. грн.,
виділених для виплати матеріальної допомоги воїнам АТО, чорнобильцям, інвалідам та
ветеранам, тяжкохворим, нужденним, за І квартал поточного року використано 57,4 тис. грн..
Відповідаючи на запитання О. Рубана, Н. Данасієнко, Н. Тесленко пояснила, що розмір
матеріальної допомоги воїнам АТО складає 1 тис. грн., іншим категоріям населення
виплачується згідно Положення, яким користується комісія «Турбота і милосердя». Допомога
надається у межах призначень, виділених у міському бюджеті. На даний час знаходиться 54
заяви про виділення матеріальної допомоги, які не розглянуті із-за обмеження виділених
коштів.
Виступили: Н. Данасієнко, яка зазначила, що матеріальної допомоги потребують багато
знам’янчан, і саме Положення повинно визначати розміри для різних категорій. Підкреслила,

що не повинно бути затримки у виплаті матеріальної допомоги із-за обмежень коштів, якщо
призначення у бюджеті є і міський бюджет виконується.
Мацко В. В. – звернув увагу, що учасникам бойових дій, яких залишилось у місті біля 39 осіб,
держава виділяє на лікування по 5 тис. грн.. в рік. Запропонував внести зміни до Положення
про комісію «Турбота та милосердя» у частині виділення цільових коштів учасникам бойових
дій на лікування за рецептами.
Тесленко Н. О. – внесла пропозицію рекомендувати УСЗН переглянути Положення про порядок
надання матеріальної допомоги з міського бюджету потребуючим громадянам, врахувавши
зауваження і пропозиції, висловлені на засіданні комісії та звернула увагу, що для пересічних
мешканців, які не мають пільг та потребують матеріальної підтримки, особливо тяжко хворих
річні прогнозовані показники, передбачені у розмірі 50 тис. грн., повинні бути збільшені
щонайменше удвічі.
Вирішили:
1. Доручити В. Загородній – першому заступнику міського голови, А. Волошиній – начальнику
УСЗН у двотижневий термін переглянути «Положення про міську комісію «Турбота і
милосердя», та розробити проект Положення про порядок надання матеріальної допомоги
мешканцям міста Знам’янка за рахунок міського бюджету врахувавши доповнення, що
стосуються порядку та розмірів матеріальної допомоги для різних категорій громадян, для
учасників бойових дій – допомогу на лікування по рецептах; даний проект Положення погодити
з постійною комісією з питань бюджету та економічного розвитку.
2. Рекомендувати міському голові Філіпенку С. І. зняти обмеження фінансування матеріальної
допомоги жителям міста, які опинились у складних життєвих обставинах та наближувати
бюджетні призначення відповідно до потреб.
2.Слухали: Звіт про виконання бюджетних коштів у 2015 році та напрямки використання
бюджетних коштів громадськими організаціями на фінансову підтримку яких виділені
бюджетні кошти у поточному році.
Інформували: Школа В.І. – голова міської громадської організації «Союз Чорнобиль України»,
який зауважив, що кошти, виділені чорнобильцям у 2016 році будуть спрямовані на
матеріальну допомогу членам організації. Інші витрати здійснюватись не будуть, тому що
проблема є у відсутності приміщення для офісу організації, хоча є велика потреба в цьому, у
придбанні канцтоварів, а також організації різних заходів.
Т. Котинська – голова міської організації Товариства Червоного Хреста України, яка
повідомила, що в 2015 році з міського бюджету організації було виділено 15 тис. грн.. Кошти
були використанні для придбання 10 комплектів (ковдри, рушники, подушки) переселенцям,
засоби гігієни та миючі засоби, медикаменти, маски медичні одноразові, поповненні аптечки
першої допомоги. У поточному році виділено 26 тис. грн.. з міського бюджету, ці кошти будуть
використанні на виконання статутних завдань.
Бабійчук Г. О. – надала звіт про напрямки використання бюджетних коштів організацією у 2015
року та за 1 квартал 2016 року. Зокрема, на матеріальне заохочення у І кварталі поточного року
було використано 4076,61 грн., придбано талони на продукти для відвідування хворих ветеранів
на суму 3 тис. грн., подарунки для свят для ветеранів на суму 3300 грн. сплачені комунальні
послуги на суму 2813,71 грн, оплату зв’язку 157,44 грн.
Порушила питання, що обмеження по розміру видатків на заохочення до 30 % для громадської
організацій, не дає можливості фінансувати посади відповідального секретаря та бухгалтера
організації. Є рекомендації обласної ради, які необхідно було б врахувати і переглянути
прийняте рішення міською радою.
В обговоренні звіту міської організації ветеранів взяли участь: Н. Тесленко, М.
Терновий, Н. Данасієнко, Н. Тишкевич, які порушили питання кількості членів цієї організації;
чому організація не цікавиться кожним ветераном, а лише тими, хто в активі або самостійно
звертається; чому пенсіонери – волонтери з громадської організації «Знам’янський майдан» не
відчувають підтримки; чому немає відповіді на депутатський запит з питань витрачання коштів

організацією у минулому році; чому іде не пропорційний розподіл виділених з міського
бюджету коштів на ветеранські організації – міську і залізничну; чи готові надати інформацію
хто із членів організації, окрім керівного складу, отримав матеріальну допомогу у минулому
році.
Вирішили:
1. Інформації міської громадської організації Товариства Червоного Хреста України ( гол.
Т.Котинська), міської громадської організації «Союз Чорнобиль України» (гол.В.Школа)
про напрямки використання бюджетних коштів, виділених на підтримку громадських
організацій прийняти до відома.
2. Міській організації ветеранів (гол.Г.Бабійчук) надати постійній комісії з питань бюджету
та економічного розвитку напрямки використання коштів у поточному році конкретно
по напрямках, передбачених Положенням.
3.Слухали: Про стан організації виконавчим органом ради контролю за якістю і кількістю
пільгових перевезень міським транспортом та обґрунтування тарифів на проїзд.
Інформувала: Грінченко О. В. - головний спеціаліст відділу економічного розвитку,
промисловості, інфраструктури та торгівлі, яка повідомила про результати щорічного
обстеження пільгових перевезень, проведених у поточному році за участю депутатів міської
ради.
У минулому році компенсація складала 1400 тис. грн, профінансовано 1158 тис. грн.,
кредиторська заборгованість 257,8 тис. грн..
Потреба у поточному році на компенсацію пільгових перевезень складає 2143 тис. грн. У
міському бюджеті передбачено 750 тис. грн., питання на рівні держави по компенсації
пільгових перевезень з державного бюджету на даний час не вирішено.
В обговоренні взяли участь: Н. Данасієнко, М. Терновий, Н. Тишкевич, Н. Іванова, Р. Карпова,
Н. Тесленко, які порушили питання якості пільгових перевезень, ставлення до людей похилого
віку з боку водії та кондукторів, незадовільного технічного стану автобусів, не обґрунтованості
встановленого тарифу на перевезення.
Вирішили:
1. Інформацію О. Грінченко - головного спеціаліста відділу економічного розвитку,
промисловості, інфраструктури та торгівлі взяти до відома.
2. Рекомендувати усім присутнім на засіданні комісії до 15 квітня поточного року надати
свої пропозиції щодо перевірки діючого тарифу по перевезенню пасажирів на міських
автобусних маршрутах .
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