
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л  № 10
засідання постійної комісії з питань

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

від 14 вересня 2016 року м. Кропивницький

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.,
Табалов А.О.

Відсутні члени комісії: Товстоган Б.С.

Запрошені: Бочкова Л.Т. - начальник фінансового 
управління Кіровоградської міської ради;

Вергун  О.С.  –  начальник  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради;

Вовк Ю.М. - начальник відділу соціальної
підтримки  населення  Кіровоградської
міської ради;

Господарикова  О.П.  -  начальник  відділу
бухгалтерського  обліку  Кіровоградської
міської ради;

Дорохіна Л.В. - начальник відділу сім’ї та
молоді Кіровоградської міської ради;

Запорожан  С.В.  -  начальник  відділу  з
питань внутрішньої політики;

Колодяжний  С.О.  -  начальник  відділу
фізичної  культури  та  спорту
Кіровоградської міської ради;

Костенко  Л.Д.  -  начальник  управління
освіти Кіровоградської міської ради;



Красюк  В.А.  -  головний  спеціаліст  з
мобілізаційної  роботи  Кіровоградської
міської ради;

Макарук  О.О.  –  начальник  управління
охорони  здоров'я  Кіровоградської
міської ради;

Мащенко  О.Б.  -  начальник  відділу
протокольної  роботи  та  службового
діловодства  управління  апарату
Кіровоградської міської ради;

Присутні: Бойко С.В. - секретар Кіровоградської 
міської ради;

представники засобів масової інформації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

СЛУХАЛИ:

Волкова І.В., який запропонував відтермінувати розгляд проекту рішен-
ня міської ради № 544 ,,Про затвердження Програми розвитку земельних від-
носин у місті Кіровограді на 2016-2018 роки” та розглянути після результатів
розгляду постійною комісією з питань архітектури, будівництва, реклами, ре-
гулювання  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища.

1.  Про  перерозподіл  кошторисних  призначень  (лист  від  01.07.2016
№ 2665/1-01-09 начальника управління освіти Костенко Л.Д.)

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

2. Про внесення змін до розпису міського бюджету (лист від 12.09.2016
№ 839/01-18 начальника відділу сім’ї та молоді Дорохіної Л.В.)

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

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  553 ,,Про
внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ,,Про
міський бюджет на 2016 рік” 
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Доповідає: Бочкова Л.Т. - начальник фінансового 
управління Кіровоградської міської ради

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 550 ,,Про зняття
з контролю окремих рішень Кіровоградської міської ради сьомого скликання”

Доповідає: Мащенко О.Б.  -  начальник  відділу  про-
токольної  роботи  та  службового  діло-
водства  управління  апарату  Кірово-
градської міської ради

5. Про  розгляд  пропозицій  щодо  надбавки  тренерам-викладачам
(лист від 13.07.2016 № 496 начальника відділу фізичної культури та спорту
Колодяжного С.О.)

Доповідає: Колодяжний  С.О.  -  начальник  відділу
фізичної  культури  та  спорту  Кірово-
градської міської ради

6. Про виділення додаткових коштів (лист від 12.09.2016 № 605/03
начальника управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслу-
говування населення Горбовського С.В.)

Доповідає: Горбовський С.В. – начальник управлін-
ня  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та
побутового обслуговування населення Кі-
ровоградської міської ради

7.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  552  ,,Про
затвердження  умов  оплати  праці  посадових  осіб  Кіровоградської
міської ради”

Доповідає: Господарикова  О.П.  -  начальник  відділу
бухгалтерського  обліку  Кіровоградської
міської ради

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 564 ,,Про переда-
чу майна військової частини польової пошти В2336”

Доповідає: Красюк  В.А.  -  головний  спеціаліст  з
мобілізаційної  роботи  Кіровоградської
міської ради

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 557 ,,Про надання 
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”
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Доповідає: Вовк  Ю.М.  -  начальник  відділу
соціальної підтримки населення Кірово-
градської міської ради

10.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  560  ,,Про
звільнення І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за кори-
стування квартирними телефонами” 

Доповідає: Вергун О.С. – начальник управління роз-
витку  транспорту  та  зв’язку  Кірово-
градської міської ради

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 459 ,,Про затвер-
дження Програми розвитку основ громадянського суспільства та комунікації
міської ради з громадою міста на 2016 рік”

Доповідає: Запорожан С.В. - начальник відділу з пи-
тань  внутрішньої  політики  Кірово-
градської міської ради

12.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  563  ,,Про
затвердження  міської  Програми  протидії  поширенню  наркоманії  і
злочинності,  пов’язаної  з  незаконним  обігом  наркотичних  засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки”

Доповідає: Краснокутський О.В. – директор міського
центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді Кіровоградської міської ради

13.  Про  виконання  міського  бюджету  за  січень–червень  2016  року
(лист від 27.07.2016 № 09/34-604 начальника фінансового управління Бочко-
вої Л.Т.)

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

1. СЛУХАЛИ:

Костенко Л.Д., яка ознайомила членів комісії із листом від 01.07.2016
№ 2665/1-01-09 управління освіти міської ради про перерозподіл коштори-
сних призначень.
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В  обговоренні  питання  взяли  участь  всі  члени  комісії,
Бочкова Л.Т.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити  перерозподіл  кошторисних  призначень  відповідно  до
листа від 01.07.2016 № 2665/1-01-09 управління освіти міської ради.

2. Включити перерозподіл кошторисних призначень відповідно до
листа  від 01.07.2016  №  2665/1-01-09 управління  освіти  міської  ради  до
проекту рішення міської ради № 553 ,,Про внесення змін до рішення міської
ради від 24 грудня 2015 року № 40 ,,Про міський бюджет на 2016 рік”.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

Дорохіну Л.В., яка ознайомила із листом  від 12.09.2016  № 839/01-18
відділу сім’ї  та молоді Кіровоградської міської  ради про внесення змін до
розпису міського бюджету.

ВИСТУПИЛИ:

Волков І.В., запропонував розглянути лист від 12.09.2016 № 839/01-18
відділу сім’ї  та молоді  Кіровоградської міської  ради про внесення змін до
міського бюджету окремо по пунктах.

Дорохіна Л.В., ознайомила членів комісії із внесенням змін до місько-
го бюджету, а саме: бюджетні асигнування на придбання майданчиків, що бу-
ли виділені з загального фонду міського бюджету за КТКВ 091106 ,,Інші ви-
датки”, КЕКВ 2210 ,,Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  в сумі
670,2 тис.грн. перерозподілити на спеціальний фонд міського бюджету /бю-
джету розвитку/ за  КЕКВ 3110 ,,Придбання обладнання і  предметів довго-
строкового користування”.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  всі  члени  комісії,
Бочкова Л.Т.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити пропозиції відповідно до листа від 12.09.2016 № 839/01-18
відділу сім’ї  та молоді  Кіровоградської міської  ради про  внесення змін до
міського бюджету, а саме: бюджетні асигнування на придбання майданчиків,
що  були  виділені  з  загального  фонду  міського  бюджету  за  КТКВ  091106

5



,,Інші видатки”, КЕКВ 2210 ,,Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” в
сумі 670,2 тис.грн. перерозподілити на спеціальний фонд міського бюджету
/бюджету розвитку/ за КЕКВ 3110 ,,Придбання обладнання і предметів довго-
строкового користування”.

2. Включити пропозиції відповідно до листа від 12.09.2016 № 839/01-18
відділу сім’ї  та молоді  Кіровоградської міської  ради про  внесення змін до
розпису  міського  бюджету  до  проекту  рішення  міської  ради  № 553 ,,Про
внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ,,Про
міський бюджет на 2016 рік”.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Дорохіну Л.В., яка ознайомила із пропозицією відділу сім'ї та молоді
щодо  виділення  додаткових  коштів  зі  спеціального  фонду  міського
бюджету  /бюджету  розвитку/  у  сумі  20,0  тис.грн.  для ще одного дитячого
майданчика на депутатському окрузі Кріпака С.В. № 33 по вулиці Салганні
Піски.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  всі  члени  комісії,
Бочкова Л.Т.

ВИРІШИЛИ:

Доручити фінансовому управлінню міської ради опрацювати питання
щодо  можливості  виділення  коштів  на  фінансування  для  придбання  та
встановлення другого дитячого майданчика на кожен депутатський округ.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка ознайомила з проектом рішення міської ради  № 553
,,Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40
,,Про міський бюджет на 2016 рік” та пояснила основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № 553 ,,Про внесення змін до рі-
шення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ,,Про міський бюджет на
2016 рік” з урахуванням пропозицій управління освіти міської ради та відділу
сім'ї та молоді міської ради щодо перерозподілу видатків..

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:

Мащенко  О.Б.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  підготовки
проекту рішення міської ради № 550 ,,Про зняття з контролю окремих рішень
Кіровоградської міської ради сьомого скликання”.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № 550 ,,Про зняття з контролю
окремих рішень Кіровоградської міської ради сьомого скликання”.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:

Колодяжного С.О.,  який ознайомив із  листом від 13.07.2016  № 496
відділу фізичної культури та спорту ,,Про розгляд пропозицій  про надбавки
тренерам-викладачам”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії

ВИРІШИЛИ:

Погодити пропозиції відділу фізичної культури та спорту відповідно
до листа від 13.07.2016 № 496 ,,Про надбавки тренерам-викладачам”.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
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6. СЛУХАЛИ:

Горбовського С.В., який ознайомив із листом від 12.09.2016 № 605/03
управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування на-
селення ,,Про виділення додаткових коштів”.

ВИСТУПИЛИ:

Бочкова Л.Т., яка зауважила, що в даний момент немає можливості для
виділення  коштів  на  виплату  заробітної  плати  працівникам управління  по
сприянню розвитку торгівлі  та  побутового обслуговування населення.  При
корегуванні  міського  бюджету  за  підсумками  дев'яти  місяців  буде  про-
аналізований фонд оплати праці по виконавчих органах міської ради і в разі
необхідності буде винесено відповідний проект рішення міської ради на пле-
нарне засідання міської ради.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Бочкова Л.Т.

ВИРІШИЛИ:

Доручити  фінансовому  управлінню  міської  ради  при  корегуванні
міського бюджету за підсумками дев'яти місяців проаналізувати видатки на
заробітну плату структурних підрозділів міської ради і винести відповідний
проект рішення про внесення змін до міського бюджету.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:

Господарикову О.П., яка ознайомила членів комісії з проектом рішен-
ня міської ради № 552 ,,Про затвердження умов оплати праці посадових осіб
Кіровоградської міської ради” та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № 552 ,,Про затвердження умов
оплати праці посадових осіб Кіровоградської міської ради”.
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Результати голосування:

,,за” – 5;

,,проти” - 0;

,,утримались” - 1;

,,не голосували” - 0.

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:

Красюка  В.А.,  який  пояснив  присутнім  підстави  щодо  підготовки
проекту рішення міської ради № 564 ,,Про передачу майна військової частини
польової пошти В2336”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради  № 564 ,,Про  передачу майна
військової частини польової пошти В2336”.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ:

Вовк Ю.М., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради  №  557 ,,Про  надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги  ме-
шканцям міста Кропивницького” та запропонувала погодити проект рішення
зі змінами та доповненнями. Юлія Миколаївна зазначила, що 14.09.2016 року
відбулося  засідання  комісії  з  розгляду  питань  щодо  надання  одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького, на якій було
розглянуто колективний депутатський запит депутатів міської ради щодо на-
дання матеріальної допомоги Шаповалу Анатолію Олександровичу. Комісія
прийняла рішення щодо виділення грошової допомоги у розмірі 7 000 грн., та
додати в  запропонований проект рішення міської  ради.  Проектом рішення
міської ради  № 557 ,,Про  надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста Кропивницького”  пронунується надати грошову допомогу
110 мешканцям міста на загальну суму 519 800,00 грн.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  557 ,,Про  надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”
зі змінами, а саме:  надати грошову допомогу 110 мешканцям міста на зага-
льну суму 519 800,00 грн.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

10. СЛУХАЛИ:
Вергуна  О.С.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської ради № 560 ,,Про звільнення І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від
абонентської  плати  за  користування  квартирними  телефонами”.
Олександр  Сергійович  зазначив,  що  під  час  підготовки  проекту  рішення
міської  ради  виявилось,  що  6  осіб  не  потребують  пільг  та  запропонував
внести зміни, а саме: 

в  додатку  1  загальну  кількість  інвалідів  I та  II груп  по  зору,  які
звільняються  на  50  відсотків  від  абонентської  плати  за  користування
квартирними телефонами встановити 154 особи;

в додатку 2 загальну суму розрахунку встановити 41 315 грн.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради  № 560 ,,Про звільнення І та ІІ

груп  по  зору  на  50  відсотків  від  абонентської  плати  за  користування
квартирними телефонами” зі змінами, а саме:

в  додатку  1  загальну  кількість  інвалідів  I та  II груп  по  зору,  які
звільняються  на  50  відсотків  від  абонентської  плати  за  користування
квартирними телефонами встановити 154 особи;

в додатку 2 загальну суму розрахунку встановити 41 315 грн..

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ:
Запорожана  С.В.,  який  ознайомив  членів  комісії  із  доопрацьованим

проектом  рішенням  міської  ради  №  459 «Про  затвердження  Програми
розвитку  основ  громадянського  суспільства  та  комунікації  міської  ради  з
громадою міста на 2016 рік» та пояснив його основні аспекти.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити доопрацьований проект  рішення  міської  ради  № 459 «Про

затвердження  Програми  розвитку  основ  громадянського  суспільства  та
комунікації міської ради з громадою міста на 2016 рік».

Результати голосування:

,,за” – 5;

,,проти” - 0;

,,утримались” - 1;

,,не голосували” - 0.

Рішення прийнято.

12. СЛУХАЛИ:
Краснокутського  О.В.,  який  пояснив  присутнім  підстави  щодо

підготовки проекту рішення міської ради  № 563 ,,Про  затвердження міської
Програми  протидії  поширенню  наркоманії  і  злочинності,  пов’язаної  з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
на 2016-2018 роки”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради №  563 ,,Про  затвердження

міської Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
на 2016-2018 роки”.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

13.СЛУХАЛИ:
Бочкову  Л.Т.,  яка  поінформувала  членів  комісії  про  виконання

міського бюджету за січень–червень 2016 року.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома інформацію начальника фінансового управління  про

виконання міського бюджету за січень–червень 2016 року.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Голова комісії І.Волков

Секретар комісії К.Шамардіна
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