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У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА

П Р О Т О К О Л  № 12

засідання постійної комісії з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та

соціально-економічного розвитку

від 19 жовтня 2016 року м. Кропивницький

Голова комісії: Волков І.В.

Присутні члени комісії: Цертій О.М. - заступник голови комісії,
Горбовський С.В., Краснокутський О.В.,
Товстоган Б.С.

Відсутні члени комісії: Шамардіна К.О. - секретар комісії,
Табалов А.О.

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

Бабаєва  О.В.  - завідувач  сектора
інформаційного  та  комп'ютерного
забезпечення  Кіровоградської  міської
ради;

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

Ксеніч  В.М.  -  начальник  управління
капітального будівництва  Кіровоградської
міської ради;

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

Пономарьова О.В. -  начальник відділу по
роботі  зі  зверненнями  громадян
Кіровоградської міської ради;

Смаглюк  М.О.  -  начальник  юридичного
управління Кіровоградської міської ради;
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Філоненко  О.О.  -  т.в.о.  начальника
інспекції  державного  архітектурно-
будівельного  контролю  Кіровоградської
міської ради;

Якунін С.В. – начальник відділу по роботі
з  засобами  масової  інформації
Кіровоградської міської ради;

Яндович  Ю.В.  –  заступник  начальника
Головного  управління  житлово-
комунального  господарства
Кіровоградської міської ради

Присутні: Артюх  О.І.  –  головний  лікар
КЗ  ,,Центральна  міська  лікарня
м. Кіровограда”;

Табалов А.О. – секретар Кіровоградської 
міської ради;

депутати Кіровоградської міської ради;

представники засобів масової інформації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про доручення постійної комісії на виконання рішення міської ради
від 29.03.2016 року № 142 

Доповідає: Волков І.В. – голова постійної
комісії  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,
планування  та  соціально-
економічного  розвитку
Кіровоградської міської ради

2. 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: Ксеніч  В.М.  -  начальник
управління  капітального
будівництва  Кіровоградської
міської ради;
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3. 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 (лист від 10.10.2016 року № 516 управління
капітального будівництва Кіровоградської міської ради)

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

4. 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: Яндович  Ю.В.  –  заступник
начальника  Головного
управління  житлово-
комунального  господарства
Кіровоградської міської ради

5.  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: Яндович  Ю.В.  –  заступник
начальника  Головного
управління  житлово-
комунального  господарства
Кіровоградської міської ради

6. Про  внесення  змін  до  Програми  інформатизації  та  електронного
самоврядування ,,Електронне місто” на 2016 — 2018 роки (лист від 03.10.2016
№ 01-47/19 інспекції  державного архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської
міської ради)

Доповідає: Філоненко  О.О.  -  т.в.о.
начальника  інспекції
державного  архітектурно-
будівельного  контролю
Кіровоградської міської ради;
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7. 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
сектора  інформаційного  та
комп'ютерного  забезпечення
Кіровоградської міської ради 

 
8. Про перерозподіл бюджетних призначень (лист від 17.10.2016 № 734/03

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення
Кіровоградської міської ради)

Доповідає: Горбовський  С.В.  -  начальник
управління  по  сприянню
розвитку  торгівлі  та
побутового  обслуговування
населення Кіровоградської
міської ради;

9. Про перерозподіл  бюджетних призначень  по  освітній  субвенції  на
2016 рік (лист від 18.10.2016 № 986/01-18 відділу сім'ї та молоді Кіровоградської міської
ради)

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

10. Про внесення змін до розпису міського бюджету (лист від 18.10.2016
№ 984/01-18 відділу сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради)

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

11. Про  погодження  змін  до  річного  та  помісячного  розпису  (лист
від 17.10.2016 № 3979 управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради)

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

12. 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” 
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Доповідає: Бочкова  Л.Т.   начальник‒
фінансового  управління
Кіровоградської міської ради;

1. СЛУХАЛИ: 
Волкова І.В.,  який нагадав членам комісії,  що на минулому засіданні

постійної  комісії  з  питань бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та
соціально-економічного  розвитку розглядали  електронну  петиції  в  розрізі
двох частин: текст петиції та технічну складову. Ігор Вікторович зазначив, що
з  точки  зору  технічного  процесу  збору  підписів  виникають  запитання.
Законодавством передбачено збір підписів на підтримку електронної петиції
не тільки на офіційному веб-сайті Кіровоградської міської ради, а й на веб-
сайтах громадських організацій. Після проведення експерименту завідувачем
інформаційного  та  комп'ютерного  сектору,  щодо  можливості  підпису  на
підтримку  електронної  петиції  на  веб-сайті  громадської  організації  в  не
коректний  спосіб,  збір  підписів  та  така  електронна  петиція  ставиться  під
сумнів. Голова комісії також зауважив, що в  Порядку розгляду електронної
петиції, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 29.03.2016
№ 142  адресованої  Кіровоградській  міській  раді,  її  виконавчому  комітету,
зазначено,  що  електронна  петиція  перевіряється  відділом  по  роботі  зі
зверненнями  громадян  Кіровоградської  міської  ради,  але  механізм  такої
перевірки не прописано. Ігор Вікторович запропонував доручити відділу по
роботі зі  зверненнями громадян, сектору інформаційного та комп'ютерного
забезпечення спільно з юридичним управління Кіровоградської міської ради
розробити  механізм  перевірки  коректності  збору  підписів  на  підтримку
електронної  петиції  на  веб-сайтах  громадських  організацій  та  розробити
зміни до Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Кіровоградській
міській раді, її виконавчому комітету.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Доручити  сектору  інформаційного  та  комп'ютерного  забезпечення,

відділу по роботі зі зверненнями громадян, спільно з юридичним управління
Кіровоградської  міської  ради  розробити  механізм  перевірки  коректності
збору підписів на підтримку електронної петиції на веб-сайтах громадських
організацій.

2. Відділу по  роботі  зі  зверненнями  громадян Кіровоградської
міської  ради  розробити  проект  рішення  змін  до  рішення  Кіровоградської
міської  ради від  29 березня 2016 року № 142 ,, Про електронну петицію,
адресовану Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету”, в частині
механізму перевірки коректності збору підписів на сайтах, які не входять до
єдиної системи електронних петицій.
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Результати голосування:
,,за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: 
Ксеніча  В.М.,  який  пояснив  присутнім  причини  підготовки  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”  та  зазначив,  що  Додаток  2
до  Програми  капітального  будівництва,  реконструкції  та  капітального
ремонту  об’єктів  комунального  господарства  і  соціально-культурного
призначення міста Кіровограда на 2016 -2018 роки викласти в новій редакції,
а саме:

Зміни до Переліку
об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету

розвитку по управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради

Код типової
класифікації

видатків 
місцевих
бюджетів

Назва головного 
розпорядника коштів

Назва об'єктів відповідно до
проектно-кошторисної 

документації тощо

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Всього видатків
на завершення 

будівництва
об'єктів на 

майбутні роки 

Разом 
видатків на

2016 рік 
Код 

тимчасової
класифікації

1 2 3 4 5

47
Управління капітального 
будівництва    

070000
Освіта

  +220 000,00

070201

Загальноосвітні школи 
(в т.ч. школа-дитячий са-
док, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, 
ліцеї, гімназії, колегіуми

  +220 000,00

 

Капітальний ремонт ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 13, 
вул. Євгена Тельнова 
(просп. Правди), 45

  +220 000,00

090000
Соціальний захист та 
соціальне забезпечення   +200 000,00

091105
Утримання клубів підліт-
ків за місцем проживання   +200 000,00

 

Капітальний ремонт 
приміщення спортивної 
зали дитячо-юнацького 
клубу "Надія",  
вул. Академіка Корольова, 
11

  +200 000,00
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150000 Будівництво   -575 000,00

150101 Капітальні вкладення   -575 000,00

 

Реставрація будівлі 
Кіровоградського міського 
художньо-меморіального 
музею О.О.Осмьоркіна,  
вул. Архітектора                   
Паученка (Дворцова), 89

  -420 000,00

 
Реставрація будівлі ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 3, 
вул. Авіаційна, 64

  -155 000,00

250404 Інші видатки   +155 000,00

 

Капітальний ремонт 
нежитлового приміщення 
по вул. Академіка 
Корольова, 11

  +45 000,00

 
Капітальний ремонт нежит-
лового приміщення по         
вул. Кропивницького, 106 

  +30 000,00

 

Капітальний ремонт 
нежитлового приміщення 
по вул. Шульгиних 
(Калініна), 43

  +40 000,00

 

Капітальний ремонт 
нежитлового приміщення 
по вул. Віктора 
Чміленка, 47

  +40 000,00

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

ВИРІШИЛИ:
1. Погодити проект 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” з урахуванням
змін.

2.  Включити  зміни  до  Програми  капітального  будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і
соціально-культурного призначення м.  Кіровограда на  2016 –  2018 роки в
проект рішення міської ради  № 708 ,,Про внесення змін до рішення міської
ради від 24 грудня 2015 року № 40 ,,Про міський бюджет на 2016 рік”.

Результати голосування:
,,за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.
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3. СЛУХАЛИ: 
Ксеніча  В.М.,  який  проінформував  членів  комісії  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.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома інформацію  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.

Результати голосування:
,,за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: 
Яндович  Ю.В.,  яка  ознайомила  з  проектом  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” та відповіла на всі запитання.

Під  час  розгляду  питання  Товстоган  Б.С.  долучився  до  роботи
постійної комісії.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект 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”.

Результати голосування:
,,за” – 3;

,,проти” – 0;
,,утримались” – 2;

,,не голосували” – 0;
Рішення  не  прийнято.
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1. Взяти  до  відома  проект  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”.

2. Винести  на  розгляд  сесії  міської  ради  проект  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”.

Результати голосування:
,,за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ: 
Яндович  Ю.В.,  яка  ознайомила  з  проектом  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” та відповіла на запитання.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома проект 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”

2. Винести на розгляд сесії міської ради проект 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”.

Результати голосування:
,,за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ: 
Філоненко О.О., яка ознайомила із пропозиціями щодо  внесення змін

до Програми інформатизації  та  електронного самоврядування ,,Електронне
місто” на 2016 — 2018 роки.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Бабаєва О.В.
Під час обговорення Краснокутський О.В. залишив роботу постійної

комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити пропозиції щодо внесення змін до Програми інформатизації

та електронного самоврядування ,,Електронне місто” на 2016 — 2018 роки.

Результати голосування:
,,за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ: 
Бабаєву О.В.,  яка представила членам комісії  проект 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”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект 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”.

Результати голосування:
,,за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Краснокутський О.В. долучився до роботи постійної комісії.

8. СЛУХАЛИ: 
Горбовського  С.В.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  листом

від  17.10.2016  №  734/03  управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та
побутового  обслуговування  населення  Кіровоградської  міської  ради про
перерозподіл бюджетних призначень.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Погодити перерозподіл бюджетних призначень відповідно до листа

від  17.10.2016  №  734/03  управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та
побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради.
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2. Включити перерозподіл бюджетних призначень відповідно до листа
від  17.10.2016  №  734/03  управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та
побутового  обслуговування  населення  Кіровоградської  міської  ради роки
в проект рішення міської ради № 708 ,,Про внесення змін до рішення міської
ради від 24 грудня 2015 року № 40 ,,Про міський бюджет на 2016 рік”.

Результати голосування:
,,за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ: 
Дорохіну  Л.В.,  ознайомила  членів  комісії  з  листом  від  18.10.2016

№  986/01-18  відділу  сім'ї  та  молоді  Кіровоградської  міської  ради про
перерозподіл бюджетних призначень по освітній субвенції на 2016 рік.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Погодити перерозподіл бюджетних призначень по освітній субвенції

на 2016 рік відповідно до листа  від 18.10.2016 № 986/01-18 відділу сім'ї та
молоді Кіровоградської міської ради.

2. Включити перерозподіл бюджетних призначень по освітній субвенції
на 2016 рік відповідно до листа  від 18.10.2016 № 986/01-18 відділу сім'ї та
молоді Кіровоградської міської ради в проект рішення міської ради  № 708
,,Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40
,,Про міський бюджет на 2016 рік”.

Результати голосування:
,,за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

10.СЛУХАЛИ: 
Дорохіну  Л.В.,  ознайомила  членів  комісії  з  листом   від  18.10.2016

№  984/01-18  відділу  сім'ї  та  молоді  Кіровоградської  міської  ради про
внесення змін до розпису міського бюджету.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Зменшити бюджетні призначення з бюджету розвитку на 2016 рік по

відділу сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради на суму 670,2 тис.грн. на
придбання дитячих майданчиків.

2. Перерозподілити  вивільнені  кошти  для  збільшення  видатків
загального фонду:
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по  відділу  соціальної  підтримки  населення  Кіровоградської  міської
ради для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста
Кропивницького - + 420,0 тис.грн.;

по  управлінню  охорони  здоров'я  Кіровоградської  міської  ради  для
придбання  меблів  та  оснащення  для  дитячого  інфекційного  відділення
КЗ ,,Центральна міська лікарні м. Кіровограда» - + 250,2 тис.грн.

Результати голосування:
,,за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

11.СЛУХАЛИ: 
Макарук  О.О.,  яка  ознайомила  з  листом  від  17.10.2016  №  3979

управління охорони здоров'я  Кіровоградської  міської  ради про погодження
змін до річного та помісячного розпису.

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

ВИРІШИЛИ:
1.Погодити змін до річного розпису відповідно до листа від 17.10.2016

№ 3979 управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради.
2.  Врахувати  зміни  до  річного відповідно  до  листа  від  17.10.2016

№ 3979 управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради в проекті
рішення міської  ради  № 708 ,,Про внесення змін до рішення міської  ради
від 24 грудня 2015 року № 40 ,,Про міський бюджет на 2016 рік”.

Результати голосування:
,,за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Макарук  О.О.,  яка  ознайомила  із  пропозицією виділення  коштів  для

закупівлі  меблів  для  дитячого  інфекційного  відділення  КЗ  ,,Центральна
міська лікарні м. Кіровограда», в сумі 380 тис. грн.

Артюх  О.І.,  який  зазначив,  що  в  корпусі  дитячого  інфекційного
відділення  КЗ  ,,Центральна  міська  лікарні  м.  Кіровограда»  завершуються
ремонтні  роботи,  постала  потреба  в  закупівлі  нових  меблів  до  початку
функціонування даного відділення.

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

Управлінню охорони  здоров'я  Кіровоградської  міської  ради  виділити
кошти  для  закупівлі  меблів  для  дитячого  інфекційного  відділення
КЗ ,,Центральна міська лікарні м. Кіровограда” у розмірі 250,2 тис. грн.

Результати голосування:
,,за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Якунін С.В., який ознайомив із службовою запискою відділу по роботі з
засобами масової інформації від 03.10.2016 (додається) та проінформував про
потребу  виділення  коштів  на  виготовлення  та  трансляцію  сюжетів,
організацію  дискусійних  майданчиків,  виготовлення  соціальної  реклами  в
програмах  телебачення  та  радіо,  спрямованих  на  висвітлення  діяльності
Кіровоградської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів
міської ради у сумі 100,0 тис. грн.

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

ВИРІШИЛИ:

Погодити додаткову  потребу  у  фінансуванні  висвітлення  діяльності
Кіровоградської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів в
електронних  засобах  масової  інформації  в  розмірі  100  тисяч  гривень,  за
рахунок збільшення дохідної частини міського бюджету.

Результати голосування:
,,за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

12.СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка ознайомила з проектом рішення міської ради  № 708
,,Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40
,,Про міський бюджет на 2016 рік” з урахуванням змін та доповнень головних
розпорядників коштів.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії
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ВИРІШИЛИ:
1. Взяти за основу проект рішення міської ради № 708 ,,Про внесення

змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ,,Про міський
бюджет  на  2016  рік”  з  урахуванням  змін  та  доповнень  головних
розпорядників  коштів  погоджених  постійною  комісією  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку
Кіровоградської міської ради.

2. Проект рішення міської ради № 708 ,,Про внесення змін до рішення
міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ,,Про міський бюджет на 2016 рік”
розглянути на наступному засіданні постійної комісії.

Результати голосування:
,,за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Голова комісії І.Волков


