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У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л  № 11
засідання постійної комісії з питань

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

від 11 жовтня 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.,
Товстоган Б.С.

Відсутні члени комісії: Табалов А.О.

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

Бабаєва  О.В.  –  завідувач  сектору
інформаційного  та  комп'ютерного
забезпечення Кіровоградської міської ради;

Багдасарян  В.С.  –  спеціаліст  І  категорії
відділу благоустрою Головного управління
житлово-комунального  господарства
Кіровоградської міської ради

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

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

Мездрін  В.М.  –  начальник  управління
містобудування  та  архітектури
Кіровоградської міської ради;

Осауленко  О.О.  –  начальник  управління
економіки Кіровоградської міської ради;
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Пономарьова О.М. – начальник відділу по
роботі  зі  зверненнями  громадян
Кіровоградської міської ради;

Смаглюк  М.О.  –  начальник  юридичного
управління Кіровоградської міської ради;

Філоненко  О.О.  -  т.в.о.  начальника
інспекції  державного  архітектурно-
будівельного  контролю  Кіровоградської
міської ради;

Ярюхіна  К.В.  -   спеціаліст  І  категорії
планово-виробничого  відділу  управління
капітального  будівництва Кіровоградської
міської ради;

Сінченко О.М. – автор петиції

Присутні: Табалов А.О. - секретар Кіровоградської 
міської ради;
Бойко С.В. – депутат Кіровоградської 
міської ради;
Зуєв В.С. - голова Кіровоградської міської 
організації ветеранів України;
Сінченко Д.В. – голова громадської 
організації ,,Асоціація Політичних Наук»”;
Представники засобів масової інформації 
та громади міста.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

СЛУХАЛИ:
Волкова  І.В.,  який  запропонував  відтермінувати  розгляд  проекту

рішення міської ради № 459  ,,Про затвердження Програми розвитку основ
громадянського суспільства та комунікації міської ради з громадою міста на
2016 рік” у зв'язку із відсутністю доповідача з поважних причин.

1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  704 ,,Про
затвердження  умов  оплати  праці  посадових  осіб  Кіровоградської  міської
ради” 

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

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  705 ,,Про
затвердження  умов  оплати  праці  посадових  осіб  Кіровоградської  міської
ради” 
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Доповідає: Господарикова О.П. – начальник

відділу  бухгалтерського  обліку
Кіровоградської міської ради

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  566 ,,Про
оптимізацію  мережі  лікувально-профілактичних  закладів  комунальної
власності  м.  Кропивницького  та  реорганізацію  пологового  будинку  №  2
ім. ,,Святої Анни” шляхом приєднання до пологового будинку № 1”

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

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  707 ,,Про
внесення змін до рішення Кіровоградської  міської ради від 28 квітня 2011
року № 473 (,,Про затвердження Комплексної програми внесення змін до генерального
плану  міста  Кіровограда”  (коригування  генерального  плану  міста  Кіровограда),
розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі,
плану  зонування  території  міста Кіровограда  та  детального  плану  території  міста
Кіровограда  (першочерговість  розроблення  плану  червоних  ліній  магістральних  вулиць
міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв'язкою руху в двох рівнях,
визначення архітектурно-планувальних рішень)”)

Доповідає: Мездрін  В.М.  –  начальник
управління  містобудування  та
архітектури  Кіровоградської
міської ради

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  700 ,,Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 03.06.2014 № 3145
„Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період
до 2017 року” 

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

6. Про погодження  доопрацьованого проекту  рішення міської  ради
№  703  ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  29  березня  2016  року  №  148  ,,Про  затвердження  Програми  розвитку
малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки” 

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

7.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  709 ,,Про
внесення змін до рішення міської ради від 27 січня 2015 року № 3951 ,,Про
затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста
Кіровограда на 2015 рік та основних напрямків розвитку на 2016 і 2017 роки”
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Доповідає: Осауленко  О.О.  –  начальник

управління  економіки
Кіровоградської міської ради

8. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про винайдення
додаткових коштів на поточне утримання навчальних закладів міста” 

Доповідає: Цертій  О.М.  –  депутат
Кіровоградської міської ради

9. Про погодження проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  скасування
рішення виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської  ради  від  09.08.2016
№ 439” (,,Про визнання такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради”)

Доповідає: Цертій  О.М.  –  депутат
Кіровоградської міської ради

10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради №  701 ,,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 і
соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки” 

Доповідає: Ярюхіна  К.В.  -   спеціаліст  І
категорії  планово-виробничого
відділу  управління  капітального
будівництва Кіровоградської
міської ради

11.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  558 ,,Про
внесення  змін  та  доповнення  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  23  лютого  2016  року  №  66  ,,Про  затвердження  Програми  розвитку
житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  міста  Кіровограда  на
2016 рік” 

Доповідає: Багдасарян  В.С.  –  спеціаліст
І категорії відділу будівництва та
благоустрою  Головного
управління  житлово-
комунального  господарства
Кіровоградської міської ради
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12. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  559 ,,Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29  березня
2016 року № 140 ,,Про затвердження Програми будівництва, реконструкції,
ремонту  доріг  та  експлуатації  дорожньої  системи  в  місті  Кіровограді
на 2016 рік” 

Доповідає: Багдасарян  В.С.  –  спеціаліст
І категорії відділу будівництва та
благоустрою  Головного
управління  житлово-
комунального  господарства
Кіровоградської міської ради

13. Про внесення змін до Програми інформатизації та електронного
самоврядування ,,Електронне місто” на 2016 — 2018 роки (лист від 03.10.2016
№ 01-47/19 т.в.о. начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
Філоненко Олени Олександрівни)

Доповідає: Філоненко  О.О.  -  т.в.о.
начальника інспекції державного
архітектурно-будівельного
контролю  Кіровоградської
міської ради

14. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  706 ,,Про
внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  23  лютого
2016  року  №  63  ,,Про  затвердження  Програми  інформатизації  та
електронного самоврядування ,,Електронне місто” на 2016 — 2018 роки” 

Доповідає: Бабаєва О.В. – завідувач сектору
інформаційного  та
комп'ютерного  забезпечення
Кіровоградської міської ради;

15. .Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  708 ,,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

16. Про  розгляд  електронної  петиції  від  23.09.2016  щодо
перерозподілу видаткової частини бюджету 
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Доповідає:

Співдоповідачі:

Пономарьова  О.М.  –  начальник
відділу по роботі зі зверненнями
громадян  Кіровоградської
міської ради
Бочкова  Л.Т.   начальник‒
фінансового  управління
Кіровоградської міської ради;
Бабаєва О.В. – завідувач сектору
інформаційного  та
комп'ютерного  забезпечення
Кіровоградської міської ради;
Смаглюк  М.О.  –  начальник
юридичного  управління
Кіровоградської міської ради;

17. Про  виконання  протокольного  доручення  постійної  комісії  від
09.07.2016 протокол № 9 щодо ремонту об’єктів відповідно до пропозицій,
поданих  у  депутатських  зверненнях,  які  надійшли  на  адресу  управління
капітального будівництва 

Доповідає: Ярюхіна  К.В.  -   спеціаліст  І
категорії  планово-виробничого
відділу  управління  капітального
будівництва Кіровоградської
міської ради

1. СЛУХАЛИ:
Господарикову О.П., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення

міської ради  № 704 ,,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 № 704 ,,Про затвердження умов

оплати праці посадових осіб Кіровоградської міської ради”.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
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2. СЛУХАЛИ:

Господарикову О.П., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення
міської ради  № 705 ,,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 № 705 ,,Про затвердження умов

оплати праці посадових осіб Кіровоградської міської ради”.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Макарук  О.О.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту рішення міської ради № 566  ,,Про оптимізацію мережі лікувально-
профілактичних  закладів  комунальної  власності  м.  Кропивницького  та
реорганізацію  пологового  будинку  №  2  ім.  ,,Святої  Анни”  шляхом
приєднання до пологового будинку № 1”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради №  566  ,,Про

оптимізацію  мережі  лікувально-профілактичних  закладів  комунальної
власності  м.  Кропивницького  та  реорганізацію  пологового  будинку  №  2
ім. ,,Святої Анни” шляхом приєднання до пологового будинку № 1”.

2. Винести на розгляд сесії проект рішення міської ради № 566  ,,Про
оптимізацію  мережі  лікувально-профілактичних  закладів  комунальної
власності  м.  Кропивницького  та  реорганізацію  пологового  будинку  №  2
ім. ,,Святої Анни” шляхом приєднання до пологового будинку № 1”.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:
Мездріна  В.М.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської ради № 707 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 28 квітня 2011 року № 473  (,,Про затвердження Комплексної  програми
внесення змін до генерального плану міста Кіровограда” (коригування генерального плану
міста  Кіровограда),  розроблення  картографічних  матеріалів  масштабу  1:5000  в
цифровій і графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та детального
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плану території міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану червоних ліній
магістральних вулиць міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв'язкою
руху в двох рівнях, визначення архітектурно-планувальних рішень)”) та пояснив основні
його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення  міської ради № 707 ,,Про внесення змін до

рішення Кіровоградської міської ради від 28 квітня 2011 року № 473  (,,Про
затвердження  Комплексної  програми  внесення  змін  до  генерального  плану  міста
Кіровограда”  (коригування  генерального  плану  міста  Кіровограда),  розроблення
картографічних  матеріалів  масштабу  1:5000  в  цифровій  і  графічній  формі,  плану
зонування  території  міста  Кіровограда  та  детального  плану  території  міста
Кіровограда  (першочерговість  розроблення  плану  червоних  ліній  магістральних  вулиць
міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв'язкою руху в двох рівнях,
визначення архітектурно-планувальних рішень)”).

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

проекту  рішення  міської  ради №  700  ,,Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  03.06.2014  №  3145  „Про  затвердження
Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради № 700  ,,Про внесення змін до

рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  03.06.2014  №  3145  „Про
затвердження  Програми  зайнятості  населення  м.  Кіровограда  на  період
до 2017 року”.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
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6. СЛУХАЛИ:

Осауленко  О.О.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  підготовки
доопрацьованого проекту рішення міської ради № 703 ,,Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148 ,,Про
затвердження  Програми  розвитку  малого  і  середнього  підприємництва
у м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки”.

В обговоренні  питання взяли участь всі  члени  комісії та депутат
міської ради Бойко С.В.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома доопрацьований проект рішення міської ради № 703

,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня
2016 року № 148 ,,Про затвердження Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки”.

2.  Винести  на  розгляд  сесії  міської  ради  доопрацьований проект
рішення міської ради № 703 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської
міської ради від 29 березня 2016 року № 148 ,,Про затвердження Програми
розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016 – 2020
роки”.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:
Осауленко  О.О., яка  ознайомила  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської ради № 709 ,,Про внесення змін до рішення міської ради від 27 січня
2015 року № 3951 ,,Про затвердження Програми економічного і соціального
розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямків розвитку на
2016 і 2017 роки” та пояснила основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома проект рішення міської ради № 709 ,,Про внесення

змін  до  рішення  міської  ради  від  27  січня  2015  року  №  3951  ,,Про
затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста
Кіровограда  на  2015  рік  та  основних  напрямків  розвитку  на  2016
і 2017 роки”.
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2. Винести на розгляд сесії міської ради проект рішення міської ради

№ 709 ,,Про внесення змін до рішення міської ради від 27 січня  2015 року
№ 3951 ,,Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку
міста  Кіровограда  на  2015  рік  та  основних  напрямків  розвитку
на 2016 і 2017 роки”.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:
Цертія  О.М.,  який  пояснив  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  винайдення  додаткових  коштів  на
поточне  утримання  навчальних  закладів  міста”  та  пояснив  основні  його
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Бочкова Л.Т.,
Бойко С.В., Табалов А.О.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення міської  ради  ,,Про  винайдення  додаткових

коштів на поточне утримання навчальних закладів міста”.

Результати голосування:

,,за” – 3;

,,проти” – 0;

,,утримались” – 3;

,,не голосували” – 0;

Рішення не прийнято.

1.  Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  винайдення
додаткових коштів на поточне утримання навчальних закладів міста”.

2.  Доручити  фінансовому  управлінню  Кіровоградської  міської  ради
спільно  з  управлінням  освіти  Кіровоградської  міської  ради  опрацювати
проект рішення міської ради ,,Про винайдення додаткових коштів на поточне
утримання навчальних закладів міста” та надати на розгляд постійної комісії
обсяги необхідного додаткового фінансування на запропоновані витрати.

3.  Винести  на  розгляд  сесії  проект  рішення  міської  ради  ,,Про
винайдення  додаткових  коштів  на  поточне  утримання навчальних закладів
міста”.
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Результати голосування:

,,за” – 4;

,,проти” – 0;

,,утримались” – 2;

,,не голосували” – 0;

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Краснокутський  О.В.,  який  запропонував  надати  доручення

фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради спільно з управлінням
охорони  здоров'я  Кіровоградської  міської  ради  опрацювати  питання
виділення додаткових коштів на харчування хворих в комунальних медичних
закладах м. Кропивницький на 2017 рік. Розглянути орієнтовне збільшення
фінансування втричі та надати пропозиції на розгляд постійної комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Доручити  фінансовому  управлінню  Кіровоградської  міської  ради

спільно  з  управлінням  охорони  здоров'я  Кіровоградської  міської  ради
опрацювати питання виділення додаткових коштів на харчування хворих в
комунальних медичних закладах м. Кропивницький на 2017 рік.

2. Надати сформовані пропозиції на розгляд постійної комісії.

Результати голосування:

,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ:
Цертія  О.М.,  який  пояснив  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту рішення міської ради ,,Про скасування рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 09.08.2016 № 439” (,,Про визнання такими, що
втратили чинність, рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради”).
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Смаглюк М.О. 

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  скасування  рішення

виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської  ради  від  09.08.2016 № 439”
(,,Про  визнання  такими,  що  втратили  чинність,  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради”).
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Результати голосування:

,,за” – 2;

,,проти” – 0;

,,утримались” – 4;

,,не голосували” – 0;

Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Волков  І.В,  який  запропонував  наступним розглянути  питання  ,,Про

розгляд  електронної  петиції  від  23.09.2016 щодо перерозподілу  видаткової
частини бюджету”.

10. СЛУХАЛИ:
Пономарьову  О.М.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  організаційним

забезпеченням, процедурою прийняття електронної петиції на розгляд міської
ради та її виконавчих органів.

Бабаєву О.В., яка проінформувала членів комісії про технічний процес
збору підписів електронної петиції.

Бочкову  Л.Т.,  яка  ознайомила  з  листом  №  04-11/880  від  10.10.2016
фінансового  управління  про  надання  інформації  щодо  опрацювання
електронної  петиції  ГО  ,,Асоціація  Політичних  Наук”  про  перерозподіл
видаткової частини бюджету. Любов Тимофіївна надала відповіді по кожному
пункту даної петиції та зазначила, що видатки здійснюються відповідно до
Бюджетного  кодексу  України  і  в  повній  мірі  відповідають  чинному
законодавству.

Смаглюк М.О.,  довела до відома членів  комісії  позицію юридичного
управління  Кіровоградської  міської  ради  та  зазначила  про  коректність
використання  коштів,  які  ставились  під  сумнів  у  петиції  ГО  ,,Асоціація
Політичних Наук” про перерозподіл видаткової частини бюджету.

ВИСТУПИЛИ:
Сінченко  Д.В.,  який  представив  електронну  петицію  від  23.09.2016

ГО  ,,Асоціація  Політичних  Наук”  про  перерозподіл  видаткової  частини
бюджету.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та представники
громадських організацій.
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ВИРІШИЛИ:

Не підтримати електронну петицію від 23.09.2016 щодо перерозподілу
видаткової частини бюджету, у зв'язку із повною відповідністю зазначених
витрат  Бюджетному  кодексу  України  та  діючому  законодавству  зокрема
Законів  України  ,,Про  порядок  висвітлення  діяльності  органів  державної
влади  та  органів  місцевого  самоврядування  в  Україні  засобами  масової
інформації”, ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та
інші.

Результати голосування:

,,за” – 5;

,,проти” – 0;

,,утримались” – 1;

,,не голосували” – 0;

Рішення прийнято.

Голова  постійної  комісії з  питань бюджету,  податків,  фінансів,
планування  та  соціально-економічного  розвитку запропонував
не розглянуті питання перенести на наступне засідання комісії.

Голова комісії І.Волков

Секретар комісії  К.Шамардіна


