СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 47
позачергової ХLVІІ сесії міської ради VII скликання
м. Сміла

20.07.2017
Головуючий: Федоренко В.А. – секретар міської ради

Початок: 11-00
Закінчення: 15-30
1. Обрано депутатів до міської ради

- 36

2. Взяли участь у роботі сесії
міської ради

- 23

3. Відсутні депутати на
сесії міської ради

-

13

4. Начальники управлінь, відділів, структурних підрозділів виконавчого комітету
міської ради, представники ЗМІ.

В залі 21 депутат.
Протокольно: Склад секретаріату ставиться на затвердження. Приймається
одноголосно.
Секретаріат: Бердецький В.Б., Нікітченко О.П., Старенький В.А.

Протокольно: Регламент роботи сесії пропонується:
- виступаючим надавати до 3 хвилин
- сесію провести без перерви
- запити та звернення не оголошувати
Ставиться на затвердження. «За» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 3. Рішення не
прийнято.
Для участі в роботі сесії зареєструвався депутат Стригун А.М. В залі 22 депутата.
Стригун А.М. запропонував повернутися до голосування за регламент роботи сесії.
Ставиться на затвердження. «За» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 3. Рішення
прийнято.
Повторно: Регламент роботи сесії пропонується:
- виступаючим надавати до 3 хвилин
- сесію провести без перерви
- запити та звернення не оголошувати
Ставиться на затвердження. «За» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 4. Рішення не
прийнято.
ВИСТУПИЛИ: Кредзинський Ю.Я. з пропозицією розділити розгляд питання «Про
внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про міський
бюджет на 2017 рік»
Федун В.В. запропонував сесію провести з оголошеннями запитів та звернень.
ВИРІШИЛИ: Регламент затвердити з оголошеннями запитів та звернень.
Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0. Рішення
прийнято.

Порядок денний:
1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про
міський бюджет на 2017 рік»
Ставиться на затвердження. «За» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 2. Рішення
прийнято.
Розгляд запитів, звернень та повідомлень:
1 СЛУХАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
2 СЛУХАЛИ:

Бердецького В.Б. який передав слово Довбні В.І.
Інформацію прийняти до відома.

Довбню В.І., який повідомив про те, що в ДЗ «Смілянська медикосанітарна частина № 14» у робочий час, було відключено
енергопостачання під час проведення медичних процедур у
зв’язку із заборгованістю в сумі 238 тис. грн. перед Смілянським
МРЕМ. Також зазначив, що заклад немає власної охорони для
забезпечення порядку на території закладу та для уникнення
грабежів, працівники ДЗ «Смілянська медико-санітарна частина №
14» чергують у закладі позмінно. Звернувся з проханням виділити
кошти з місцевого бюджету ДЗ «Смілянська медико-санітарна
частина № 14» для сплати боргу перед надавачем послуг з
енергопостачання.
ВИСТУПИЛИ: Федоренко В.А. повідомив, що відсутній юридичний механізм
виплати коштів державному закладу з міського бюджету.
Запропонував юридичному відділу міської ради спільно з першим
заступником
міського
голови
розглянути
можливість
напрацювання механізму виплати коштів ДЗ «Смілянська медикосанітарна частина № 14» та надати юридичний висновок щодо
зазначеного питання.
Салов В.І., поцікавився про можливість придбання генератора до
вирішення питання.
Синьогуб К.І. зазначив, що питання виплати коштів ДЗ
«Смілянська медико-санітарна частина № 14» повинно бути
вирішене протягом кількох днів.
Довбня В.І. повідомив про те, що днями було скоєно спробу
викрасти металевий стовб, що розташований на території закладу.
Було викликано поліцію та затримано злодія.
Федоренко В.А. зазначив, що як тільки буде завершено процедуру
створення охоронного КП «Варта», охорону закладу будуть
здійснювати представники даного підприємства.
Кредзинський Ю.Я. підтримав пропозицію депутата Синьогуба К.І
та запропонував розділити сесію на два пленарні засідання. При
розгляді рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік» пункт,
який стосується виплати субвенції з державного бюджету ТОВ
«СмілаЕнергоінвест» розглянути, як окреме рішення. Всі інші
пункти, винести окремим рішенням на позачергову сесію.

Старенький В.А. наполіг на необхідності підтримати пропозицію
Кредзинського Ю.Я.
Абажей П.І. наполіг на необхідності підтримати пропозицію
Кредзинського Ю.Я.
Кредзинський Ю.Я. поцікавився яку суму заплановано на виплату
заробітної плати 2017 року, скільки вже виплачено та який
залишок до кінця року. Також скільки складає фонд преміювання.
Сватко Г.Я. надала роз’яснення (дослівно у стенографічному
звіті).
Салов В.І. запропонував до рішення «Про внесення змін до
рішення міської ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про міський
бюджет на 2017 рік» включити пункт: виплата коштів ДЗ
«Смілянська медико-санітарна частина № 14» для погашення
заборгованості перед енергопостачальною організацією.
ВИРІШИЛИ:

Кредзинський Ю.Я. повторно наполіг поставити його пропозицію
на голосування.
Ставиться на затвердження. «За» - 7, «проти» - 0,
«утримались» - 14. Рішення не прийнято.

1 СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Протокольно:
ВИСТУПИЛИ:

Сватко Г.Я. з проектом рішення «Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року»
Салов В.І., Карло Т.А.
рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету за І півріччя 2017 року» (Синьогуб К.І.
повідомив про конфлікт інтересів, заява додається).
Ставиться на затвердження. «За» - 16, «проти» - 0,
«утримались» - 5, «не голосували» - 1. Рішення не прийнято.
Федоренко В.А. запропонував з рішення «Про внесення змін до
рішення міської ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про міський
бюджет на 2017 рік» виключити з пояснювальної записки частину
8 розділу ІІ щодо збільшення бюджетних призначень на оплату
праці виконавчого комітету та його структурних підрозділів та
перенести кошти в сумі 1 млн. 218 тис. до резервного фонду.
Федун В.В. повторно вніс пропозицію щодо вирішення питання
виплати коштів ДЗ «Смілянська медико-санітарна частина № 14»
для погашення заборгованості перед енергопостачальною
організацією.
Федоренко В.А. нагадав, що не напрацьовано механізму
виплати коштів ДЗ «Смілянська медико-санітарна частина № 14» .
Абажей П.І. запропонував зняти питання для доопрацювання.
Кредзинський Ю.Я. підтримав пропозицію Федуна В.В.
Карло Т.А. запропонувала перейти в комісійний режим для
обговорення питання рішення «Про внесення змін до рішення
міської ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про міський бюджет на
2017 рік»
Пропозиція Карло Т.А. ставиться на голосування. «За» - 18,
«проти» - 0, «утримались» - 4. Рішення не прийнято.
Абажей П.І. запропонував оголосити перерву для обговорення
питання.
(оголошено перерву в роботі сесії)
(після перерви).
Депутат Синьогуб К.І. залишив засідання сесії міської ради. В залі
21 депутат.
Пропозиція Карло Т.А. ставиться на повторне голосування.
«За» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосував» - 1.
Рішення не прийнято.
Кривко А.І. запропонував під час сесії, провести засідання
постійні комісії міської ради з питань місцевого бюджету,
фінансів, податкової політики, роботи базових галузей народного
господарства та розвитку підприємництва, захисту прав
споживачів, торговельного і побутового обслуговування,
виробництва товарів народного споживання для розгляду питання
«Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 3316/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік»

ВИРІШИЛИ:
Протокольно:
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

(проходить засідання комісії міської ради, копія протоколу з
пропозиціями та результатами голосування додається, дослівно у
стенографічному звіті).
Федоренка В.А. про вихід з комісійного режиму роботи сесії
міської ради
Ставиться на затвердження. «За» - 20, «проти» - 1,
«утримались» - 5, «не голосували» - 1. Рішення прийнято.
Вийти з комісійного режиму роботи сесії міської ради.
Федоренка В.А. про повернення до розгляду питання «Про
затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя
2017 року»
Ставиться на затвердження. «За» - 17, «проти» - 0,
«утримались» - 4. Рішення не прийнято.
Кредзинський Ю.Я. запропонував проект рішення «Про внесення
змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про
міський бюджет на 2017 рік» розглянути та проголосувати за
кожен пункт окремо.
(оголошено перерву в роботі сесії).
(після перерви).
Депутат Старенький В.А. залишив засідання сесії міської ради.
Для участі в роботі сесії зареєструвався депутат Примак В.А.,
Старіков А.Г. В залі 22 депутата.

СЛУХАЛИ:

Федоренка В.А., який повідомив, що під час перерви було
розглянуто питання щодо розроблення керівництвом ДЗ
«Смілянська медико-санітарна частина № 14» програми для
виплати
коштів
на
погашення
заборгованості
перед
енергопостачальною організацію.
Про повернення до розгляду питання «Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року»
Ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 0,
«утримались» - 1. Рішення прийнято.

2 СЛУХАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Протокольно:
ВИСТУПИЛИ:

Сватко Г.Я. з проектом рішення «Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року»
рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету за І півріччя 2017 року»
Ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 0,
«утримались» - 1. Рішення прийнято.
Рішення № 47-1/VІІ (Додається).
Зборівська В.П. повідомила про те, що член секретаріату
Старенький В.А. залишив сесійну залу, тому є необхідність
переобрання члена секретаріату.

Федоренко В.А. запропонував до складу секретаріату включити
депутата Примака В.А.
Пропозиція ставиться на затвердження. Приймається одноголосно.
3 СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Сватко Г.Я. з проектом рішення «Про внесення змін до рішення
міської ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про міський бюджет на
2017 рік»
Федоренко В.А., який повідомив про те, що частину 8 розділу ІІ
щодо збільшення бюджетних призначень на оплату праці
виконавчого комітету та його структурних підрозділів виключено
з пояснювальної записки, кошти в сумі 1 млн. 218 тис. включено
до резервного фонду; про розроблення керівництвом ДЗ
«Смілянська медико-санітарна частина № 14» програми для
виплати
коштів
на
погашення
заборгованості
перед
енергопостачальною компанією. Рішення про виплату коштів буде
затверджено на позачерговій сесії міської ради відразу ж після
подання програми.
рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради
від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік»
Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно.
Рішення № 47-2/VІІ (Додається).

Секретар міської ради

В.А. Федоренко

