
П РО Т О К О Л  №09
пленар но го  зас ідання  

п о з а ч е р г о в о ї  І Х (9 ) се с і ї  В а л к і в с ь к о ї  м і с ь к о ї  ради  
УІІІ(8)  скл ик анн я

м.Валки
зал засідань міської ради

09 червня 2021 року 
13 год.00 хв.

Головує на сесії - Скрипніченко В.В.,міський голова 
Кількість депутатів, обраних до міської ради -26 
Зареєстувалося - 18 депутат (список додається).
Відсутні: Войтенко В.І., Д’яченко М.В., Лісовин М.Я., Мусаєва М.О., Осадча Н.М., 
Степанов С.І., Супруп В.П., Шаповал Є.В.
У голосуванні бере участь 19 осіб: 18 депутатів та міський голова 
Кворум є, засідання правомочне.
Секретар засідання - депутат Холодна О.М.
Член лічильної комісії -  депутат Тридуб Н.І.
Списки поіменного голосування додаються

Пленарне засідання позачергової IX (9) сесії Валківської міської ради УІІІ(8) скликання 
оголошено відкритим.

Виконано Державний Гімн України

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного пленарного засідання 
ДОПОВІДАЄ: Скрипніченко В.В., міський голова, вніс пропозицію порядок денний 
прийняти в цілому, з урахуванням пропозицій постійної комісії ради з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності та регуляторної політики, а саме:
1. Про виділення коштів за рахунок вільного залишку 

Доповідає: Левчук Л. О, начальник фінансового управління
2. Про виділення коштів за рахунок вільного залишку 
Доповідає: Левчук Л. О, начальник фінансового управління
3. Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року № 42 « 

Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік» та додатків до 
нього (із змінами)» (20531000000)
Доповідає: Левчук Л.О, начальник фінансового управління
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний пленарного засідання (Рішення № 348
додається)
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-18 , «проти»-0 , «утримались»-0 , н/г-1 

2. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів за рахунок вільного залишку
ДОПОВІДАЄ: Левчук Л.О, начальник фінансового управління, проінформувала 
присутніх, що дане рішення приймається з метою виділення коштів за рахунок вільного 
залишку міського бюджету на співфінансування заходів проекту «Попередимо 
захворювання валківчан!» в сумі 124875,0 грн. КПКВ КМБ 0112010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» для придбання холторів-моніторів, на 
виконання Програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного 
підприємства «Валківська центральна районна лікарня» за рахунок передачі коштів із 
загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
Левчук Л.О, зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії 
з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної



діяльності та регуляторної політики . Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його 
прийняти.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про виділення коштів за рахунок вільного залишку» 
(Рішення № 349 додається)
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-18 , «протю>-0 , «утримались»-0 , н/г- 1

3.СЛУХАЛИ: Про виділення коштів за рахунок вільного залишку
ДОПОВІДАЄ: Левчук Л.О, начальник фінансового управління, проінформувала 
присутніх про те, що дане рішення приймається з метою виділення коштів за рахунок 
вільного залишку міського бюджету в сумі 195000,0 грн. для передачі міжбюджетного 
трансферту обласному бюджету, як спів фінансування в розмірі 10% від орієнтовної 
вартості шкільного автобусу КПКВ КМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» за 
рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку). 
Левчук Л.О, зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії 
з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності та регуляторної політики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його 
прийняти.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про виділення коштів за рахунок вільного залишку» 
(Рішення № 350 додається)
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19 , «проти»-0 , «утримались»-0 , н/г- 0

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22 грудня 2020 
року № 42 « Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік» та 
додатків до нього (із змінами)» (20531000000)
ДОПОВІДАЄ: Левчук Л.О, начальник фінансового управління, зазначила, що питання 
детально розглядалося на засіданні постійної комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної 
політики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Валківської міської ради 
від 22 грудня 2020 року № 42 « Про бюджет Валківської міської територіальної громади 
на 2021 рік» та додатків до нього (із змінами)» (20531000000)
(Рішення № 351 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти»-0 , «утримались»-1, н/г- 0

Пленарне засідання позачергової IX (9) сесії Валківської міської ради УІІІ(8) скликання 
оголошено закритим.

Міський голова

Секретар пленарного зас


