ПРОТОКОЛ
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Тема: «Про обговорення проекту бюджету міста Луцька на 2018 рік».
Палац культури
м. Луцьк
15 грудня 2017 року
16.00 год.
Присутні :
Учасники громадських слухань члени територіальної громади міста
Луцька у кількості 150 осіб (список учасників – у додатку 1 до цього протоколу
додається).
Слухали: Пустовіта Григорія Олександровича – секретаря міської ради,
в.п. міського голови який оголосив, що відповідно до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади міста
Луцька (стаття 27), на виконання рішення міської ради від 31.08.2016 №12/12 «
Про Бюджетний регламент Луцької міської ради» та розпорядження міського
голови від 06.12.2017 № 645 «Про організацію та проведення громадських
слухань» сьогодні ми проводимо громадські слухання на тему: «Про
обговорення проекту бюджету міста Луцька на 2018 рік».
Хочу Вам нагадати, що Громадські слухання – це офіційне засідання
органу місцевого самоврядування (представленого дорадчим комітетом), на
якому міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів місцевого
самоврядування, посадові особи комунальних підприємств та установ
зустрічаються із лучанами, знайомляться з їхніми думками, враженнями,
зауваженнями, пропозиціями з приводу важливих проблем міського життя чи
заходів, що міська влада збирається здійснити.
Також наголошую, що думки присутніх будуть враховані в пропозиціях як
заключному документі слухань. Пропозиції будуть розглянуті на сесії міської
ради та на засіданні виконавчого комітету.
Шановні присутні, у залі працює 1 мікрофон. Ви можете задавати свої
питання особисто. Під час виступів, а також коли будете задавати запитання,
прошу представлятись – називати своє Прізвище, ім´я, по батькові. Ті
громадяни, які мають бажання виступити можуть записатись до виступу
завчасно. Також ви можете відразу підходити до мікрофону після того, як буде
оголошено обговорення основного питання.
Прошу учасників громадських слухань і усіх присутніх у залі бути
толерантними та ввічливими, поважати один одного та чітко дотримуватись
регламенту. При недотриманні порядку та регламенту мікрофон буде
відключатись.
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Порядок роботи :
- учасниками громадських слухань є ті особи, які зареєструвались при
вході у зал і отримали картку для голосування;
- якщо голосують «за» - піднімається червона картка;
- якщо голосують «проти» та «утримався» - піднімається рука;
- рішення ухвалюється простою більшістю голосів.
Сьогодні для участі у громадських слуханнях зареєстровано 150 чол.
Пропоную затвердити наступний порядок роботи:
1.Обрання головуючого громадських слухань.
2.Обрання секретаря громадських слухань.
3.Обрання лічильної комісії громадських слухань.
4.Оголошення регламенту громадських слухань.
5.Виступ по темі.
6.Питання-відповіді.
7. Обговорення.
8.Прийняття резолюції (рішення) громадських слухань.
На громадських слуханнях присутні :
- перший заступник міського голови, заступники міського голови, члени
виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів міської ради,
керівники комунальних підприємств міста.
Переходимо до порядку денного громадських слухань.
1. Про обрання головуючого громадських слухань.
Слухали: Пустовіта Г.О. – секретаря міської ради, який запропонував для
проведення слухань обрати головуючого громадських слухань
У кого є пропозиції щодо обрання головуючого громадських слухань?
- Пустовіт Григорій Олександрович – секретар міської ради, в.п міського
голови.
Хто за те, щоб головуючим громадських слухань обрати Пустовіта Григорія
Олександровича?
Голосування: пропозицію підтримано більшістю голосів.
2.Обрання секретаря громадських слухань.
Слухали: Пустовіта Г.О. – секретаря міської ради, головуючого
громадських слухань, який запропонував для проведення слухань та прийняття
пропозицій обрати секретаря громадських слухань.
Головуючий: запропонував обрати секретарем громадських слухань
головного спеціаліста відділу секретаріату міської ради – Миколайчук Наталію
Миколаївну.
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Хто за те, щоб секретарем громадських слухань обрати Миколайчук
Наталію Миколаївну?
Голосування: пропозицію підтримано більшістю голосів.
3.Обрання лічильної комісії громадських слухань.
Головуючий: запропонував обрати лічильну комісію у складі 5-ти
чоловік.
Які будуть пропозиції по персональному складу лічильної комісії?
Пропонуються такі кандидатури до складу лічильної комісії:
1. Шеремета О.В. – заступник начальника відділу секретаріату
2. Максимюк Л.Р. – головний спеціаліст бюджетного відділу департаменту
фінансів та бюджету
3. Горай С.Г. - начальник відділу обліку та звітності
4. Ліга О.К. - головний спеціаліст відділу секретаріату
5. Павлюк І.Ф. - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії
управління освіти
Голосуємо по персональному складу лічильної комісії:
Голосування: пропозицію підтримано більшістю голосів.
4.Оголошення регламенту громадських слухань.
Головуючий: шановні присутні, нам необхідно затвердити регламент
громадських слухань. Пропоную наступний регламент:
Тривалість проведення громадських слухань – 2 год.00 хв.
- основна доповідь по темі – до 20 хвилин;
- питання до основного доповідача – до 45 хвилин.
Звертаю увагу, що кожен з присутніх може задати не більше 2 питань. Така
пропозиція є для того, щоб більше присутніх мали змогу поставити запитання
до доповідача;
- на виступи в обговоренні питання порядку денного – до 3 хвилин кожному
виступаючому;
- прийняття резолюції громадських слухань – 5 хвилин;
Хто за такий регламент нашої роботи прошу голосувати?
Проводиться голосування.
Голосування:
«За»- 143
«Проти»- 0
«Утримався»- 0
Пропозицію підтримано більшістю голосів.
Головуючий: шановні присутні, у залі працює 1 мікрофони. Ви можете
задавати свої питання особисто або ж передати записку із запитанням у
президію. Під час виступів, а також коли будете задавати запитання, прошу
представлятись – називати своє Прізвище, ім´я, по батькові. Це необхідно для
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правильності ведення протоколу. Ті громадяни, які мають бажання виступити
можуть записатись до виступу завчасно. Також ви можете відразу підходити до
мікрофону після того, як буде оголошено обговорення основного питання.
Прошу учасників громадських слухань і усіх присутніх у залі бути
толерантними та ввічливими, поважати один одного та чітко дотримуватись
регламенту. При недотриманні порядку та регламенту мікрофон буде
відключатись.
Отже розпочинаємо.
5.Виступ по темі.
Головуючий: запрошую до виступу директора департаменту фінансів та
бюджету – Єлову Лілію Анатоліївну.
Виступила: Єлова Лілія Анатоліївна - директор департаменту фінансів та
бюджету, яка доповіла, що прогнозний обсяг доходів проекту бюджету міста
Луцька на 2018 рік обраховано в сумі 2 487 311,0 тис. грн, спеціальний фонд 76
458,4 тис. грн., офіційні трансферти – 1 293 121,4 тис.грн. Прогнозний обсяг
доходів загального фонду проекту бюджету міста Луцька на 2018 рік обраховано в
сумі 1 117 731,2 тис. Грн. Основним джерелом наповнення дохідної частини
загального фонду бюджету міста Луцька залишається податок на доходи фізичних
осіб (ПДФО). Питома вага цього податку в доходах загального фонду бюджету
міста Луцька становить 67%. Прогнозний обсяг податку на прибуток підприємств
та установ комунальної власності на 2018 рік визначено в сумі 590,0 тис.грн.
Розрахунок цього дохідного джерела здійснювався на підставі прогнозних
показників прибутку прибуткових підприємств, динаміки надходжень за попередні
роки та фінансового результату підприємств до оподаткування. На позитивний
результат фінансово-господарської діяльності у 2018 році планують вийти 18
комунальних підприємств, збиткову діяльність планують такі комунальні
підприємства: ДКП «Луцьктепло», КП «Луцькводоканал».
Прогнозна сума податку на майно складає 115 222,0 тис. грн. Платниками
податку є фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової
та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. Прогнозний показник
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік
розрахований у сумі 17462,0 тис.грн. Усього видатки бюджету міста у 2018 році
складуть 2491739,5 тис.грн, в тому числі із загального фонду бюджету – 2327248,0
тис.грн, спеціального – 164491,5 тис.грн. Загальний обсяг бюджету розвитку
спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік передбачається у сумі 105039,5
тис.грн.
Обсяг видатків загального фонду по галузі «Охорона здоров’я» на 2018 рік
запланований в сумі 288926,1тис. грн. Медична субвенція становить 169346,4
тис.грн., також передбачено кошти з обласного бюджету : на проведення
розрахунків за надані сеанси гемодіалізу - 30262,0 тис.грн., на лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет – 3839,8 тис. грн., на придбання
витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для
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інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету177,7 тис.грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету3487,4 тис.грн. на утримання відділень інтенсивної терапії з хронічним
гемодіалізом КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»- 5045,0 тис.грн., на
проведення перитонеального діалізу хворих з нирковою недостатністю – 1000,0
тис.грн. Проект бюджету на 2018 рік по галузі «Освіта» становить 664 177,8
тис. гривень, що на 13,8 % ( 583 643,5 тис. гривень) більше порівняно до
бюджету у 2017 році. Найбільшу питому вагу у видатках по галузі «Освіта»
складають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 565 128,8
тис.грн., або 85%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по
всіх бюджетних установах заплановані в обсязі 56 899,5 тис.грн, що на 23,8%
більше порівняно з 2017 роком. Видатки на харчування враховані в сумі
24 644,6 тис.грн., що на 6 834 тис. грн.. більше порівняно з 2017 роком. Також,
враховані норми частини п’ятої статті 35 Закону України від «Про дошкільну
освіту», у відповідності до якої батьки або особи, які їх замінюють, вносять
плату за харчування дітей у комунальному дошкільному навчальному закладі у
розмірі 60 відсотків від вартості харчування на день. роект бюджету на 2018 рік
по ПТНЗ становить 87 614,4 тис. гривень, що на 10 665,5 тис. гривень більше
порівняно до бюджету у 2017 році, в тому числі за рахунок коштів міського
бюджету – 70 649,4 тис. гривень, за рахунок коштів освітньої субвенції –
16 965,0 тис. гривень. Основну питому вагу у складі видатків загального фонду
на 2018 рік на утримання цих закладів займають видатки на оплату праці із
нарахуваннями в сумі 51 594,7 тис.грн. Заробітна плата з нарахуванням у 2018
році порівняно з 2017 роком зросла на 4 352,6 тис.грн. На реалізацію заходів
Програми соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки 42 844,1 тис.
грн.
За рахунок бюджету розвитку спеціального фонду бюджету в бюджеті міста
на 2018 рік передбачено видатки в сумі 105 039,5 тис. грн., з них за рахунок
залучених коштів НЕФКО – 7 000,0 тис.грн.
На виконання Програми фінансової підтримки підприємств комунальної
власності міста Луцька на 2017-2018 роки передбачені капітальні видатки в сумі
5 700,0 тис. грн., які будуть використані на придбання техніки.
6. Питання-відповіді.
Головуючий: прошу ваші запитання до доповідача, директора департаменту
фінансів та бюджету – Єлової Л.А.
Нагадую:
- питання до основного доповідача – до 45 хвилин. Звертаю увагу, що
кожен з присутніх може задати не більше 2 питань. Така пропозиція є для того,
щоб більше присутніх мали змогу поставити запитання до доповідача;
- на виступи в обговоренні питання порядку денного – до 3 хвилин
кожному виступаючому.

5

Моклиця Ю.В. - експерт Волинського центру розвитку регіонального
управління виступив із запитанням чому не передбачено коштів в проекті
бюджету на 2018 рік на завершення будівельних робіт ЗОШ № 27?
- при розподілі не використаних залишків коштів буде виділено кошти на
добудову ЗОШ № 27 , крім того ще будуть виділені кошти з ДФРР.
Смолярчук В. - заступник голови ОСББ виступив із запитанням чи
планується здати в експлуатацію ЗОШ № 27 у наступному році? Чи буде
створено комісію з розслідування неефективного використання коштів на
закупівлю ручних валідаторів на Луцьке підприємство електротранспорту?
- Є стаціонарні валідатори, які будуть встановлені у електротранспорті, а
згодом у маршрутних таксі
Яковлев Т.В. – член ГО “Центр розвитку урядування” виступив із
запитанням щодо добудови ЗОШ № 27? Збільшення бюджету розвитку?
- ЗОШ № 27 будувалася за кошти ДФРР управління капітального будівництва
Волинської обласної державної адміністрації .
Рижков С. - підприємець, виступив із запитанням щодо збільшення коштів
з міського бюджету на депутатський фонд? Щодо збільшення резервного
фонду? Яка передбачена сума на підтримку малого та середнього бізнесу у 2018
році ?
- Сума депутатського фонду на 2018 рік не збільшується. Резервний фонд
відповідно до чинного законодавства передбачається в розмірі не більше, як 1%
від видатків загального фонду бюджету міста. У 2017 році на підтримку
малого та середнього бізнесу кошти не витрачались.
Філа Н. - представник батьківської громади ДНЗ № 19 виступила із
запитанням щодо ремонтних робіт системи теплопостачання?
- Ремонтні роботи заплановані провести влітку 2018.
Данильчук П.П. - депутат міської ради виступив із запитанням щодо
організації проведення громадських слухань?
Рижков С. - підприємець, виступив із запитанням чи передбачені кошти з
міського бюджету на ФСТ “Спартак”?
- Виділення коштів у 2018 році на ФСТ “Спартак” не передбачається.
7. Обговорення.
Головуючий: прошу ваші пропозиції.
Мовяк А.В. - депутат міської ради, яка внесла пропозицію заключати договір
із сусідніми територіальними громадами для спільного медичного
обслуговування.
Яковлев Т.В. – член ГО “Центр розвитку урядування”, який вніс пропозиції:
- переглянути бюджетні видатки та збільшити бюджет розвитку м. Луцька на 10
млн. грн.
- не передбачати кошти в бюджеті міста на реконструкцію Волинської обласної
інфекційної лікарні.
Моклиця Ю.В. - експерт Волинського центру розвитку регіонального
управління, який вніс пропозиції:
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- збільшити бюджет розвитку за рахунок продажу земельних ділянок на вул.
Глушець та вул. Рівненській та спрямувати ці кошти на добудову ЗОШ № 27;
- не передбачати кошти в сумі 1,7 млн. грн. КП “Парки та сквери м. Луцька” на
придбання трактора;
- не передбачати кошти в сумі 350 тис. грн. на придбання автомобіля міській
раді.
8. Прийняття резолюції (рішення) громадських слухань.
Виступив: Пустовіт Г.О. – секретар міської ради, головуючий на громадських
слухань, який озвучив наступну пропозицію:
Шановні лучани, за результатами обговорення проекту бюджету міста Луцька
на 2018 рік пропоную інформацію директора департаменту бюджету та фінансів
Єлової Лілії Анатоліївни «Про проект бюджету міста Луцька на 2018 рік» взяти
до уваги.
Проводиться голосування.
Голосування:
«За»- 146
«Проти»- 1
«Утримався»- 2
Дякую усім присутнім за активність та за виважену громадську позицію.
Дякую за увагу.

Головуючий громадських слухань

Григорій Пустовіт

Секретар громадських слухань

Наталія Миколайчук
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