
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л  № 9
засідання постійної комісії з питань

бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку

від 06 липня 2016 року м. Кіровоград

Голова комісії Волков І.В.

Присутні члени комісії: Цертій О.М.  заступник голови комісії,‒
Шамардіна  К.О.   секретар  комісії,‒
Горбовський С.В., Краснокутський О.В.,
Товстоган Б.С.

Відсутні члени комісії: Табалов А.О.

Запрошені: Бочкова  Л.Т.   начальник  фінансового‒
управління Кіровоградської міської ради;
Вовк  Ю.М.   начальник  відділу‒
соціальної  підтримки  населення
Кіровоградської міської ради;
Горбовський С.В.  начальник управління‒
по  сприянню  розвитку  торгівлі  та
побутового  обслуговування  населення
Кіровоградської міської ради;
Дорохіна Л.В.  начальник відділу сім’ї ‒
та молоді Кіровоградської міської ради;
Коваленко С.М.  начальник управління з‒
питань  надзвичайних  ситуацій  та
цивільного  захисту  населення
Кіровоградської міської ради;
Колодяжний  С.О.   начальник  відділу‒
фізичної  культури  та  спорту
Кіровоградської міської ради;
Костенко  Л.Д.  -  начальник  управління
освіти Кіровоградської міської ради;
Ксеніч  В.М.   начальник  управління‒
капітального будівництва Кіровоградської
міської ради;
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Кудрик  Л.М.  –  заступник  начальника
управління  охорони  здоров'я
Кіровоградської міської ради;
Мартинова  І.В.   ‒ заступник  начальника
управління  –  начальник  відділу
планування  та  містобудівного  кадастру
управління містобудування та архітектури
Кіровоградської міської ради;
Назарець  А.Ф.   начальник  відділу‒
культури  і  туризму  Кіровоградської
міської ради;
Осауленко О.О.   начальник  управління‒
економіки Кіровоградської міської ради

Присутні: Бойко С.В.  секретар міської ради;‒
Грабенко  О.В.   заступник  міського‒
голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради;
Депутати  Кіровоградської  міської  ради
сьомого скликання: 
Смірнов  В.О.,  Линченко  М.Д.,
Шамардін О.С.;
Кришко  О.В.   голова  Кіровської‒
(Фортечної) районної у місті Кіровограді
ради;
Соколенко Т.М.  директор комунального‒
підприємства Теплоенергетик”;‟
представники  Громадської  ради  при
виконавчому  комітеті  Кіровоградської
міської ради;
представники засобів масової інформації

Порядок денний:

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 441 Про ‟ внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2004 року № 680

Про  започаткування  міської  педагогічної  премії  імені  В.О.‟
Сухомлинського” 

Доповідає: Костенко Л.Д. - начальник управління
освіти Кіровоградської міської ради

2.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  443  ‟Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016
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року  №  138  Про  ‟ затвердження  Програми  розвитку  фізичної  культури  і
спорту в  м. Кіровограді на 2016 рік”

Доповідає: Колодяжний  С.О.   начальник  відділу‒
фізичної  культури  та  спорту
Кіровоградської міської ради

3.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  446  Про‟
внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року
№ 3918, 3920, 3921”, розгляд листа начальника відділу сім’ї та молоді міської
ради
від 05.07.2016 № 664/01-18 щодо виділення з бюджету розвитку додаткових
коштів.

Доповідає: Дорохіна Л.В.  начальник відділу сім’ї ‒
та молоді Кіровоградської міської ради

4 Про погодження проекту рішення міської ради № 458 Про‟  внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 76”

Доповідає: Назарець А.Ф.  начальник відділу ‒
культури і туризму Кіровоградської 
міської ради

5.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  452  Про‟
доповнення рішення  Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року
№ 148”

Доповідає: Осауленко  О.О.   начальник  управління‒
економіки Кіровоградської міської ради

6.  Про  погодження  доопрацьованого  проекту  рішення  міської  ради
№ 401 ‟Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від  23  лютого  2016  року  № 67 Про затвердження  Програми запобігання‟
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”

Доповідає: Коваленко С.М.  начальник управління з‒
питань  надзвичайних  ситуацій  та
цивільного  захисту  населення
Кіровоградської міської ради
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7. Про погодження проекту рішення міської ради № 454 Про внесення‟
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  23.02.2016  №  78  Про‟
затвердження  Програми  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки
окремих категорій населення міста Кіровограда на 2016 рік”

Доповідає: Вовк  Ю.М.   начальник  відділу‒
соціальної  підтримки  населення
Кіровоградської міської ради

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 455 ‟Про внесення
змін та доповнень до рішення Кіровоградської  міської ради від 23.02.2016
№  79  Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки  учасників‟
антитерористичної  операції  в  східних  областях  України  та  членів  їх
сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік”

Доповідає: Вовк  Ю.М.   начальник  відділу‒
соціальної  підтримки  населення
Кіровоградської міської ради

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 456 Про ‟ надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кіровограда”

Доповідає: Вовк  Ю.М.   начальник  відділу‒
соціальної  підтримки  населення
Кіровоградської міської ради

10. Про виконання протокольного  доручення постійної комісії міської
ради  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та  соціально-
економічного розвитку від 25.05.2016, протокол № 8, розглянути можливість
внесення  змін  до  Комплексної  програми  підтримки  учасників
антитерористичної  операції  в  східних  областях  України  та  членів  їх
сімей  –  мешканців  м.  Кіровограда  на  2016  рік  в  частині  виділення
фінансового  ресурсу  на  проведення  ремонтних  робіт  у  житловому  фонді
учасників  антитерористичної  операції  та  членів  їх  сімей,  який має  ознаки
аварійності.

Доповідає: Вовк  Ю.М.   начальник  відділу‒
соціальної  підтримки  населення
Кіровоградської міської ради

11. Про розгляд листа начальника управління по сприянню розвитку
торгівлі та побутового обслуговування населення міської ради від 06.07.2016
№ 406/03 щодо збільшення бюджетних призначень
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Доповідає: Горбовський С.В.  начальник управління‒
по  сприянню  розвитку  торгівлі  та
побутового  обслуговування  населення
Кіровоградської міської ради

12.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  447  Про‟
внесення

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85
Про  затвердження  Програми  капітального  будівництва,  реконструкції  та‟

капітального  ремонту  об’єктів  комунального  господарства  та  соціально-
культурного призначення м. Кіровограда на 2016-2018 роки”

Доповідає: Ксеніч  В.М.   начальник  управління‒
капітального будівництва Кіровоградської
міської ради

13.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  448  Про‟
внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 Про‟
міський бюджет на 2016 рік”

Доповідає: Бочкова  Л.Т.   начальник  фінансового‒
управління Кіровоградської міської ради

1. СЛУХАЛИ:
Костенко  Л.Д.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту  рішення  міської  ради  №  441  Про  ‟ внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2004  року  №  680  Про‟
започаткування міської педагогічної  премії  імені В.О. Сухомлинського” та
відповіла на запитання членів комісії.

ВИСТУПИЛИ:
Цертій О.М., заступник голови комісії, який запропонував внести зміни

до  проекту  рішення  міської  ради  № 441  Про  ‟ внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2004  року  №  680  Про‟
започаткування міської  педагогічної  премії  імені  В.О.  Сухомлинського”,  а
саме у Положенні про міську педагогічну премію імені В.О. Сухомлинського
збільшити кількість номінантів на присвоєння педагогічної премії до п’яти
осіб, суму нарахувань 2730,00 грн” замінити на суму 4550,00 грн”.‟ ‟

В обговоренні  питання взяли участь Цертій О.М.,  Шамардіна К.О.,
Краснокутський О.В., Бочкова Л.Т.
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ВИРІШИЛИ:
1. Внести зміни до проекту рішення міської ради № 441 Про ‟ внесення

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2004 року № 680
Про  започаткування  міської  педагогічної  премії  імені  В.О.‟

Сухомлинського”, а саме: 
у  пункті  3  проекту  рішення  суму  2730,00  грн”  замінити  на‟

суму 4550,00 грн”;‟
у  пункті  6  Положення  про  міську  педагогічну  премію

імені В.О. Сухомлинського слова трьох” замінити на слова п’яти”. ‟ ‟
2. Погодити проект рішення міської ради № 441 Про ‟ внесення змін до

рішення  Кіровоградської міської ради від 29 січня 2004 року № 680 Про‟
започаткування міської  педагогічної  премії  імені  В.О.  Сухомлинського” зі
змінами.

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:
Колодяжного С.О., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки

проекту  рішення  міської  ради  №  443  ‟Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  березня  2016  року  №  138  Про‟
затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді
на  2016  рік”,  зауважив,  що  пунктом  2  Заходів  щодо  реалізації  Програми
будівництва спортивних майданчиків у м. Кіровограді та інших капітальних
видатків  на  2016  рік  за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку  пропонується
передбачити  кошти  в  сумі  150,0  тис.  грн  на  облаштування  спортивного
майданчика на території військової частини.

Начальник відділу фізичної культури та спорту міської ради ознайомив
членів  комісії  з  депутатським  зверненням  Шамардіна  О.С.  стосовно
додаткової  потреби  у  фінансовому  забезпеченні  Програми  в
сумі 160,00 тис. грн на облаштування боксерського рингу для комунального
закладу Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Кіровоградської‟
міської ради” та запропонував внести відповідні доповнення до Заходів щодо
реалізації зазначеної Програми.

ВИСТУПИЛИ:
Волков  І.В.,  голова  комісії,  який  запропонував  винайти  місце  та

облаштувати спортивний майданчик на території парку Ковалівський”. ‟

В обговоренні  питання взяли участь Цертій О.М.,  Шамардіна К.О.,
Краснокутський О.В., Бочкова Л.Т.
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ВИРІШИЛИ:
1.  Погодити  облаштування  спортивного  майданчика  в  парку

Ковалівський”.‟
2. Внести доповнення до  проекту рішення  міської ради  № 443  ‟Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29  березня
2016 року № 138 Про ‟ затвердження Програми розвитку фізичної культури і
спорту  в  м.  Кіровограді  на  2016  рік”,  а  саме  доповнити  Заходи  щодо
реалізації Програми будівництва спортивних майданчиків у м. Кіровограді та
інших капітальних видатків на 2016 рік за рахунок коштів бюджету розвитку
міського бюджету пунктом 3:

1 2 3 4 5 6 7
3. Придбання

боксерського  рингу
для  комунального
закладу Комплексна‟
дитячо-юнацька
спортивна школа № 1
Кіровоградської
міської  ради”
(КТВКВ 130107)

ІІ
півріччя

2016
року

Відділ
фізичної
культури
та спорту

0 +160,0 Забезпечення
спортивним
обладнанням
спортивних
шкіл

3. Погодити проект рішення міської ради № 443 ‟Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 138 Про‟
затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді
на 2016 рік” з доповненням.

4. Доручити фінансовому управлінню міської ради врахувати у проекті
рішення міської ради №  448  Про внесення змін до рішення міської ради‟
від 24 грудня 2015 року № 40 Про міський бюджет на 2016 рік” кошти в‟
сумі  160,0  тис.  грн на  придбання боксерського рингу  та  винайти джерела
фінансування додаткових видатків по відділу фізичної культури та спорту.

Результати голосування:
за” – 5,‟

проти” – 0,‟
утримались” – 1.‟

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Дорохіну  Л.В.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту  рішення  міської  ради  №  446  Про  внесення  змін  ‟ до  рішень
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3920, 3921” та
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проінформувала про необхідність внесення змін до даного проекту рішення
згідно  з  листом  відділу  сім’ї  та  молоді  міської  ради  від  05.07.2016
№ 664/01-18  щодо  виділення  з  бюджету  розвитку  додаткових  асигнувань
в сумі 100,0 тис. грн за КТКВ 091105 Утримання клубів підлітків за місцем‟
проживання”,  КЕКВ  3110  Придбання  обладнання  та  предметів‟
довгострокового  користування”  для  облаштування  дитячих  ігрових
майданчиків (додається).

ВИСТУПИЛИ:
Цертій  О.М.,  заступник  голови  комісії,  який  зауважив,  що  членам

комісії  незручно опрацьовувати положення щодо внесення змін до рішень
міської  ради,  не  маючи  попередньої  редакції  зазначених  рішень  або
порівняльної таблиці. 

Волков  І.В.,  голова  комісії,  запропонував  доручити  секретарю
Кіровоградської  міської  ради  довести  до  відома  керівників  виконавчих
органів вимогу постійної комісії  щодо підготовки та винесення на розгляд
комісії проектів рішень з питань внесення змін до рішень міської ради, а саме
зазначати у додатках до проектів рішень які  саме пункти змінюються або
надавати порівняльну таблицю, або рішення, до якого вносяться зміни. 

В обговоренні  питання взяли участь Цертій О.М.,  Шамардіна К.О.,
Краснокутський О.В., Бочкова Л.Т.

ВИРІШИЛИ:
1. Повторно доручити секретарю Кіровоградської міської ради довести

до відома керівників виконавчих органів вимогу постійної комісії стосовно
підготовки  та  винесення  на  розгляд  комісії  проектів  рішень  з  питань
внесення змін до рішень міської ради, а саме зазначати у додатках до даних
проектів рішень пункти, які змінюються, або надавати порівняльні таблиці,
або копії рішень, до яких вносяться зміни.

2. Внести зміни до проекту рішення міської ради № 446 Про внесення‟
змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918,
3920, 3921”, а саме передбачити додаткові асигнування в сумі 100,0 тис. грн
за  КТКВ  091105  Утримання  клубів  підлітків  за  місцем  проживання”,‟
КЕКВ  3110  Придбання  обладнання  та  предметів  довгострокового‟
користування” для облаштування дитячих ігрових майданчиків за адресами:

вул. Микитенка, 5-а;
вул. Бабушкіна, 97;
вул. Волинська, 3;
вул. Академіка Тамма, 9.
3. Погодити проект рішення міської ради № 446 Про внесення змін до‟

рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3920,
3921” зі змінами.
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4. Доручити фінансовому управлінню міської ради спільно з відділом
сім’ї та молоді міської ради опрацювати питання щодо виділення коштів для
облаштування дитячих ігрових майданчиків (із розрахунку 20,0 тис. грн на
один майданчик) в межах всіх депутатських округів, за виключенням п’яти
округів, врахованих у даному проекті рішення. 

5.  Доручити  відділу  сім’ї  та  молоді  міської  ради  надіслати  на
електронні адреси депутатів повідомлення про надання пропозицій стосовно
визначення  місць  для  облаштування  дитячих  ігрових  майданчиків  на
виборчих округах депутатів.

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:
Назарець  А.Ф.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту  рішення  міської  ради  №  458  Про‟  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 76”, ознайомила з основними
його положеннями та відповіла на запитання.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради № 458 Про‟  внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 76”.

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:
Осауленко  О.О.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту  рішення  міської  ради  №  452  Про  доповнення  рішення‟
Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148” та ознайомила
з основними його положеннями.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  452  Про  доповнення‟

рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148”.
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Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ:
Коваленка  С.М.,  який  пояснив  присутнім  підстави  щодо  підготовки

доопрацьованого  проекту  рішення  міської  ради  №  401  ‟Про  внесення
доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року
№ 67 Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та‟
ліквідації  їх  наслідків  на  2016-2018  роки”,  ознайомив  зі  змінами,  які
пропонується внести до даного проекту рішення, а саме у доповненнях до
заходів  по  забезпеченню  виконання  Програми  запобігання  надзвичайним
ситуаціям  та  ліквідації  їх  наслідків  на  2016-2018  роки  пункт  2

Відшкодування витрат по усуненню підтоплення Лелеківського житлового‟
масиву”  зазначити  як  розділ  V Субвенція  з  міського  бюджету  міста‟
Кіровограда  обласному  бюджету  Кіровоградської  області  для  надання
фінансової підтримки ОКВП Дніпро-Кіровоград” на проведення заходів з‟
водопониження ґрунтових вод”, розділ V вважати розділом VІ відповідно.

В обговоренні питання взяли участь Волков І.В., Краснокутський О.В.

ВИРІШИЛИ:
1. Внести зміни до  доопрацьованого  проекту рішення міської ради №

401  ‟Про  внесення  доповнень  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  23  лютого  2016  року  № 67 Про затвердження  Програми запобігання‟
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”, а саме
у доповненнях до заходів по забезпеченню виконання Програми запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки пункт 2

Відшкодування витрат по усуненню підтоплення Лелеківського житлового‟
масиву”  зазначити,  як  розділ  V Субвенція  з  міського  бюджету  міста‟
Кіровограда  обласному  бюджету  Кіровоградської  області  для  надання
фінансової підтримки ОКВП Дніпро-Кіровоград” на проведення заходів з‟
водопониження ґрунтових вод”, розділ V вважати розділом VІ відповідно.

2. Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 401 ‟Про
внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016  року  № 67  Про  затвердження  Програми  запобігання  надзвичайним‟
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки” зі змінами.

3. Доручити  фінансовому  управлінню  міської  ради  врахувати  у
проекті рішення міської ради № 448 Про внесення змін до рішення міської‟
ради  від  24  грудня  2015  року  №  40  Про  міський  бюджет  на  2016  рік”‟
збільшення  видатків  по  головному  розпоряднику  коштів   ‒ управлінню  з
питань  надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  захисту  населення
в  сумі  (+100,0)  тис.  грн  на  придбання  пально-мастильних  матеріалів
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1  державному  пожежно-рятувальному  загону  управління  ДСНС  у
Кіровоградській області.

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:
Вовк Ю.М., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проекту

рішення міської ради № 454 Про внесення змін до рішення Кіровоградської‟
міської ради від 23.02.2016 № 78 Про затвердження Програми соціального‟
захисту  та  соціальної  підтримки  окремих  категорій  населення  міста
Кіровограда на 2016 рік” та ознайомила зі змінами, які пропонується внести
до  даного  проекту  рішення,  а  саме  збільшити  суму  надання  грошової
допомоги громадянам за  пропозиціями міського  голови,  секретаря  міської
ради,  заступників міського голови з  питань діяльності  виконавчих органів
ради                    на 262,5 тис. грн, у зв’язку з цим суму надання грошової
допомоги громадянам міста 1312,5 тис. грн” замінити на 2625,0 тис. грн”.‟ ‟

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
Краснокутський О.В. залишив засідання постійної комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Внести зміни до проекту рішення міської ради № 454 Про внесення‟

змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  23.02.2016  №  78  Про‟
затвердження  Програми  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки
окремих категорій населення міста Кіровограда на 2016 рік” (збільшити суму
надання грошової  допомоги громадянам за  пропозиціями міського голови,
секретаря  міської  ради,  заступників  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради на 262,5 тис. грн), а саме абзац 2 пункту 1 проекту
рішення викласти в новій редакції:

у абзаці 1 пункту 1 цифри 1312,5” замінити на 2625,0”;‟ ‟ ‟
 у абзаці 2 пункту 1 цифри 1050,0” замінити на 2100,0”;‟ ‟
 у абзаці 3 пункту 1 цифри 262,5” замінити на 525,0”.‟ ‟
2. Погодити проект рішення міської ради № 454 Про внесення змін до‟

рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  23.02.2016  №  78  Про‟
затвердження  Програми  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки
окремих категорій населення міста Кіровограда на 2016 рік” зі змінами. 

Результати голосування:
за” – 5 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.
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8. СЛУХАЛИ:
Вовк Ю.М., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проекту

рішення міської ради № 455  ‟Про внесення змін та доповнень до рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  23.02.2016  №  79  Про  затвердження‟
Комплексної  програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в
східних областях України та членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда на
2016 рік”, відповіла на запитання членів комісії та повідомила про зміни, які
пропонується внести до даного проекту рішення, а саме передбачити видатки
в сумі 15,0 тис. грн для вшанування пам’яті загиблих учасників АТО під час
проведення  міських  заходів  до  Дня  незалежності  України  на  придбання
квіткової  продукції,  виготовлення  постерів  для  білбордів,  друкованої
продукції.

Начальник  відділу  соціальної  підтримки  населення  звернула  увагу
присутніх на необхідність внесення змін до міського бюджету по головному
розпоряднику  коштів   Головному  управлінню  житлово-комунального‒
господарства, а саме виділення коштів в сумі 50,0 тис. грн для виготовлення
чотирьох стендів на алеї Слави, підставки для покладання квітів.

ВИРІШИЛИ:
1.1.  Внести  зміни  до  проекту  рішення  міської  ради  № 455  ‟Про

внесення  змін  та  доповнень  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від
23.02.2016
№  79  Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки  учасників‟
антитерористичної  операції  в  східних  областях  України  та  членів  їх
сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік”, а саме:

пункт 1 доповнити абзацом:
пункт 3.1 викласти у новій редакції згідно з додатком 2”;‟

доповнити додатком 2 в редакції:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1 Вшанування 
пам'яті 
загиблих
учасників АТО
під час 
проведення 
міських заходів
щодо 
відзначення
Дня 
незалежності
України, Дня 
захисника 
України, 
придбання 
квіткової 
продукції, 
виготовлення

2016 Відділ
соціальної
підтримки
населення,
управління
освіти, 
відділ сім’ї та
молоді,
відділ
культури  і
туризму

110,62

25,94

29,68

40,0

110,62

25,94

29,68

40,0

Вшанування
пам’яті
загиблих
учасників
АТО



13

постерів для
білбордів,
друкованої
продукції та 
плакеток

15,0 15,0

1.2. Погодити проект рішення міської ради № 455 ‟Про внесення змін
та  доповнень  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  23.02.2016
№  79  Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки  учасників‟
антитерористичної  операції  в  східних  областях  України  та  членів  їх
сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік” зі змінами.

Результати голосування:
за” – 5 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

Краснокутський О.В. долучився до роботи постійної комісії.

2.1.  Фінансовому управлінню міської  ради  внести зміни до міського
бюджету, а саме передбачити видатки по головному розпоряднику коштів ‒
Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства  в
сумі 50,0 тис. грн на виготовлення стендів та підставки під квіти.

2.2.  Доручити  Головному  управлінню  житлово-комунального
господарства  міської  ради  внести  зміни  до  Програми  розвитку  житлово-
комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік, а
саме  передбачити  кошти  в  сумі  50,0  тис.  грн  на  виготовлення  стендів  та
підставки під квіти.

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

Краснокутський О.В. залишив засідання постійної комісії.

9. СЛУХАЛИ:
Вовк Ю.М., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проекту

рішення міської ради №  456 Про  ‟ надання одноразової адресної  грошової
допомоги  мешканцям  міста  Кіровограда”,  ознайомила  з  основними  його
положеннями та відповіла на запитання.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  456  Про  ‟ надання

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кіровограда”.
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Результати голосування:
за” – 5 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

10. СЛУХАЛИ:
Вовк Ю.М. про виконання протокольного  доручення постійної комісії

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку від 25.05.2016, протокол № 8, розглянути можливість
внесення  змін  до  Комплексної  програми  підтримки  учасників
антитерористичної  операції  в  східних  областях  України  та  членів  їх
сімей  –  мешканців  м.  Кіровограда  на  2016  рік  в  частині  виділення
фінансового  ресурсу  на  проведення  ремонтних  робіт  у  житловому  фонді
учасників  антитерористичної  операції  та  членів  їх  сімей,  який має  ознаки
аварійності.

Краснокутський О.В. долучився до роботи постійної комісії.

ВИСТУПИЛИ:
Краснокутський  О.В.,  член  комісії,  який  запропонував  відділу

соціальної  підтирки  населення  міської  ради  внести  зміни  до  Комплексної
програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в  східних
областях України та членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік, а
саме передбачити кошти в сумі 50,0 тис. грн на проведення ремонтних робіт
житла  учасників  антитерористичної  операції  та  членів  їх  сімей,  яке  має
ознаки аварійності.

ВИРІШИЛИ:
Доручити  відділу  соціальної  підтримки  населення  спільно  з

фінансовим управлінням міської ради опрацювати питання щодо виділення
50,0 тис. грн по головному розпоряднику коштів  Головному управлінню‒
житлово-комунального господарства  на проведення ремонтних робіт житла
учасників  антитерористичної  операції  та  членів  їх  сімей,  яке  має  ознаки
аварійності, та внести відповідні зміни до Комплексної програми підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів
їх сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік.

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.
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11. СЛУХАЛИ:
Горбовського С.В., який ознайомив присутніх з листом управління по

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення міської
ради від 06.07.2016 № 406/03 щодо збільшення бюджетних призначень та
відповів на запитання членів комісії. 

ВИРІШИЛИ:
Доручити  фінансовому  управлінню  міської  ради  внести  зміни  до

проекту  рішення  №  448  Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради‟
від 24 грудня 2015 року № 40 Про міський бюджет на 2016 рік”, а саме‟
передбачити додаткові кошти за КФК 010116 в сумі 63,2 тис. грн на виплату
заробітної плати працівникам управління по сприянню розвитку торгівлі та
побутового обслуговування населення:

за КЕКВ 2110 (оплата праці)  в сумі 58,2 тис. грн;‒
за КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці)  в сумі 5,0 тис. грн.‒

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

12. СЛУХАЛИ:
Ксеніча  В.М.,  який  пояснив  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту  рішення  міської  ради  №  447  Про  внесення  змін  до  рішення‟
Кіровоградської  міської  ради  від  23  лютого  2016  року  №  85  Про‟
затвердження  Програми  капітального  будівництва,  реконструкції  та
капітального  ремонту  об’єктів  комунального  господарства  та  соціально-
культурного призначення    м. Кіровограда на 2016-2018 роки” та ознайомив
з основними його положеннями.

ВИСТУПИЛИ:
Волков І.В.,  голова комісії,  який запропонував взяти  проект рішення

міської ради № 447 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської‟
ради  від  23  лютого  2016  року  №  85  Про  затвердження  Програми‟
капітального  будівництва,  реконструкції  та  капітального  ремонту  об’єктів
комунального  господарства  та  соціально-культурного  призначення  м.
Кіровограда на 2016-2018 роки” за основу.

Грабенко  О.В.,  який  запропонував  здійснити  перерозподіл  коштів
міського  бюджету  на  2016  рік  та  збільшити  видатки  по  управлінню
містобудування та архітектури на загальну суму 500,0 тис. грн, з них:



16

на замовлення розробки детального плану території земельних ділянок,
наданих учасникам антитерористичної  операції  під житлове будівництво ‒
450,0 тис. грн;

на демонтаж 25 тимчасових споруд  50,0 тис. грн. ‒
Шамардіна  К.О.,  секретар  комісії,  яка  запропонувала  фінансовому

управлінню,  управлінню  капітального  будівництва  спільно  з  Головним
управлінням  житлово-комунального  господарства,  управлінням  освіти
міської ради опрацювати питання щодо виділення коштів на заміну вікон у
загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  № 2  та  на  ремонт  аварійного  містка
через річку Біянку.

Волкожа  Т.П.  наголосила  на  необхідності  ремонту  харчоблоку  у
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 12.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Шамардін О.С.,
Волкожа Т.П., Грабенко О.В., Бочкова Л.Т., Костенко Л.Д., Мартинова В.І.

ВИРІШИЛИ:
1.  Доручити  управлінню  капітального  будівництва  міської  ради  на

наступне засідання постійної комісії підготувати інформацію щодо ремонту
об’єктів відповідно до пропозицій, поданих у депутатських зверненнях, які
надійшли на адресу управління.

2. Погодити перерозподіл коштів міського бюджету на 2016 рік, а саме
збільшити на 13,770 млн грн видатки  по головному розпоряднику коштів ‒
управлінню капітального будівництва міської ради.

3. Погодити перерозподіл коштів міського бюджету на 2016 рік, а саме
збільшити  видатки  по  головному  розпоряднику  коштів   управлінню‒
містобудування та архітектури на 500,0 тис. грн:

на замовлення розробки детального плану території земельних ділянок,
наданих учасникам антитерористичної  операції  під житлове будівництво ‒
450,0 тис. грн;

на демонтаж 25 тимчасових споруд  50,0 тис. грн.‒

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

13. СЛУХАЛИ:
Бочкову  Л.Т.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту рішення міської ради № 448 Про внесення змін до рішення міської‟
ради  від  24  грудня  2015  року  № 40  Про  міський  бюджет  на  2016  рік”.‟
Повідомила про зміни, які пропонується внести до проекту рішення, а саме
передбачити:

збільшення видатків по головному розпоряднику коштів  управлінню‒
капітального будівництва в сумі (+13,770) млн грн;
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збільшення видатків по головному розпоряднику коштів  управлінню‒
містобудування та архітектури  (+500,0) тис. грн, з них:‒

на замовлення розробки детального плану території земельних ділянок,
наданих учасникам антитерористичної  операції  під житлове будівництво ‒
(+450,0) тис. грн;

на демонтаж тимчасових споруд  (+50,0) тис. грн;‒
та додаткові пропозиції, а саме:
збільшення видатків по головному розпоряднику коштів  відділу сім’ї‒

та молоді на 100,0 тис. грн на облаштування дитячих майданчиків за рахунок
зменшення видатків по управлінню капітального будівництва;

збільшення видатків по головному розпоряднику коштів  управлінню‒
з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  захисту  населення на
придбання  пально-мастильних  матеріалів  1  державному  пожежно-
рятувальному загону управління ДСНС у Кіровоградській області  на 100,0
тис. грн;

збільшення  видатків  по  головному  розпоряднику  коштів   відділу‒
фізичної культури та спорту на 160,0 тис. грн на облаштування боксерського
рингу;

збільшення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення:
на надання матеріальної допомоги в сумі 262,5 тис. грн;
на виготовлення постерів для білбордів, друкованої продукції до Дня

незалежності України  15,0 тис. грн;‒
збільшення видатків по головному розпоряднику коштів  Головному‒

управлінню житлово-комунального господарства на 100,0 тис. грн, а саме:
на проведення  ремонтних  робіт  житла  учасників  антитерористичної

операції та членів їх сімей, яке має ознаки аварійності  50,0 тис. грн;‒
на  виготовлення  стендів  та  підставки  для  покладання  квітів  ‒

50 тис. грн;
збільшення видатків по головному розпоряднику коштів  управлінню‒

по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення на
заробітну плату працівникам управління на суму 63,2 тис. грн;

збільшення  видатків  по  відділу  сім’ї  та  молоді  для  облаштування
дитячих  майданчиків  на  всіх  виборчих  округах,  за  виключенням  вже
передбачених майданчиків, на 740,0 тис. грн.

Запропонувала передбачити додаткові видатки у сумі 1440,7 за рахунок
плати  за  розміщення  тимчасово  вільних  коштів  міського  бюджету  на
депозиті.

Також начальник фінансового управління запропонувала внести зміни
до міського бюджету по галузі Охорони здоров’я”, а саме:‟

по загальному фонду із 5 541,5 тис. грн нарахувати на заробітну плату
          (+2‒  076,643) тис. грн.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
Товстоган Б.С. залишив засідання постійної комісії.
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ВИСТУПИЛИ:
Хачатурян  О.С.,  який  коротко  проінформував  про  результати

проведення  перевірки  фінансово-господарської  діяльності  підприємства
КП Теплоенергетик”. Зауважив, що за 2015 рік підприємство спрацювало зі‟
збитком  у  загальній  сумі  18,437  млн  грн,  з  них  11,145  млн  грн  (60,5  %)
склали збитки від надання послуг селищу Новому, а саме: з теплопостачання

 6,771  млн  грн,  з  водопостачання  та  водовідведення   4,374  млн  грн.‒ ‒
Наголосив,  що  КП  Теплоенергетик”  потребує  фінансової  підтримки  з‟
міського бюджету для того,  щоб підготуватися до початку опалювального
сезону 2016/2017 року. Пояснив, що станом на сьогодні у проекті рішення
‟Про внесення змін до рішення міської ради ід 24 грудня 2015 року № 40

Про міський бюджет на 2016 рік”‟  передбачено 4,2 млн грн на фінансову
підтримку  підприємства,  залишається  потреба  у  сумі  12,5  млн  грн  на
покриття всіх видатків для початку опалювального сезону.

ВИРІШИЛИ:
1. Внести зміни та доповнення до проекту рішення міської ради № 448

Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40‟
Про міський бюджет на 2016 рік”, а саме:‟

затвердити видатки по головних розпорядниках коштів:
управлінню  капітального  будівництва  в  сумі  (+13,770)  млн  грн

(зменшення на 600,0 тис. грн);
управлінню містобудування та архітектури  (+500,0) тис. грн, з них:‒
на замовлення розробки детального плану території земельних ділянок,

наданих учасникам антитерористичної  операції  під житлове будівництво ‒
(+450,0) тис. грн;

на демонтаж тимчасових споруд  (+50,0) тис. грн;‒
відділу  сім’ї  та  молоді  на  облаштування  дитячих  майданчиків  ‒

(+100,0) тис. грн;
управлінню  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  захисту

населення на  придбання  пально-мастильних  матеріалів  1  державному
пожежно-рятувальному загону управління ДСНС у Кіровоградській області

 ‒ (+100,0) тис. грн;
по галузі Охорони здоров’я”:‟
по загальному фонду із 5 541,5 тис. грн нарахувати на заробітну плату

2 076,643 тис. грн;
по  спеціальному  фонду  (бюджет  розвитку)  (придбання  медичного

обладнання та проведення капітальних ремонтів приміщень та комунікацій
закладів охорони здоров’я)  (+11‒  305,6) тис. грн;

за рахунок тимчасово вільних коштів міського бюджету, розміщених на
депозиті, збільшити видатки по головним розпорядникам коштів:
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відділу сім’ї та молоді на облаштування дитячих ігрових майданчиків
на  виборчих  округах  депутатів,  за  виключенням  вже  передбачених
майданчиків  (+740,0) тис. грн;‒

відділу  фізичної  культури  та  спорту  на  облаштування  боксерського
рингу  (+160,0) тис. грн;‒

на соціальний захист та соціальне забезпечення:
на надання матеріальної допомоги в сумі (+262,5) тис. грн;
на виготовлення постерів для білбордів, друкованої продукції до Дня

незалежності України  (+15,0) тис. грн;‒
Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства  ‒

(+100,0) тис. грн, з них:
на проведення  ремонтних  робіт  житла  учасників  антитерористичної

операції та членів їх сімей, яке має ознаки аварійності  (+50,0) тис. грн;‒
на  виготовлення  стендів  та  підставки  під  квіти  на  алеї  Слави  ‒

(+50,0) тис. грн;
управлінню  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового

обслуговування населення на виплату заробітної плати  63,2 тис. грн.‒
2. Погодити проект рішення міської ради № 448 Про внесення змін до‟

рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 Про міський бюджет на‟
2016 рік” з урахуванням змін та додаткових пропозицій.

3.  Винести  на  розгляд  сесії  міської  ради  доопрацьований  проект
рішення №  448  Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня‟
2015 року № 40 Про міський бюджет на 2016 рік”.‟

Результати голосування:
за” – 4,‟

проти” – 0,‟
утримались” – 1.‟

Рішення прийнято. 

Голова комісії І. Волков

Секретар комісії К. Шамардіна


