
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 15 

засідання постійної комісії з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку 

 

від 16 грудня 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., Шутка В.В. 

 

Запрошені:  Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління Кіровоградської міської ради; 

 Бабаєва О.В. ‒ начальник відділу 

інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення Кіровоградської міської 

ради; 

 Вергун О.С. ‒ начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради; 

Владов Р.П. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Кіровоградської міської ради; 

Вовенко О.А. ‒ начальник відділу 

правового забезпечення юридичного 

управління Кіровоградської міської ради; 

Колодяжний С.О. ‒ начальник відділу 

фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради; 

Костенко Л.Д. ‒ начальник управління 

освіти Кіровоградської міської ради; 
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Ксеніч В.М. ‒ начальник управління 

капітального будівництва Кіровоградської 

міської ради; 

Масло Л.Я. ‒ начальник управління 

апарату Кіровоградської міської ради; 

Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу 

культури і туризму Кіровоградської 

міської ради; 

Пономарьова О.М. ‒ начальник відділу по 

роботі зі зверненнями громадян 

Кіровоградської міської ради 

 

Присутні:     Табалов А.О. ‒ секретар міської ради; 

  Депутати Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання:  

Бойко С.В., Деркаченко Ю.О.,                       

Смірнов В.О., Шамардін О.С.; 

Осєтров Г.І. ‒ депутат Кіровської районної 

у м. Кіровограді ради; 

представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 771 ‟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 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 767 ‟Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту                                                                   

в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

 

Доповідає:  Колодяжний С.О. ‒ начальник відділу 

фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 

3. Про розгляд пропозицій щодо виділення на 2017 рік коштів на 

встановлення огорож навколо закладів освіти та обладнання їх засобами 

освітлення (лист від 20.10.2016 заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюби Н.Є.) 
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Про розгляд депутатського звернення щодо встановлення огорож 

навколо закладів освіти (лист від 14.12.2016 № 4947/1-01-09 начальника 

управління освіти Костенко Л.Д.) 

 

Доповідає:   Костенко Л.Д. ‒ начальник управління 

освіти Кіровоградської міської ради 
 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 776 ‟Про 

затвердження Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 

2017-2020 роки” 

 

Доповідає:  Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу 

культури і туризму Кіровоградської 

міської ради 

Питання 5-8 доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Кіровоградської 

міської ради 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 886 ‟Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 р. № 4416”                     

(Про затвердження ставок земельного податку по місту Кіровограду) 

 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 893 ‟Про звільнення 

від сплати земельного податку на 2017 рік” 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 828 ‟Про 

затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 

2017 рік” 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 829 ‟Про 

затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому 

на 2017-2019 роки” 

9. Про розгляд пропозицій щодо включення до проекту Програми 

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 

Кропивницького на 2017 рік (лист від 02.12.2016 № 303-вих начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства Кухаренка В.І.) 

 

Доповідає:  Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської ради 
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10. Про розгляд електронної петиції від 07.12.2016 щодо звернення 

жителів м. Кропивницького за свідому та патріотичну зовнішньоекономічну 

політику (автор петиції Дудаєв Олег Володимирович) 

 

Доповідає:    Волков І.В. ‒ голова постійної комісії 

 

11. Про виконання протокольного доручення постійної комісії                     

від 19.10.2016 протокол № 12 (пункт 1) щодо розробки механізму перевірки 

коректності збору підписів на підтримку електронної петиції на веб-сайтах 

громадських організацій (доповідає начальник відділу по роботі зі 

зверненнями громадян Пономарьова О.М.; запрошені начальник відділу 

інформаційно-комп'ютерного забезпечення Бабаєва О.В., начальник 

юридичного управління Смаглюк М.О.) 

 

Доповідає:  Пономарьова О.М. ‒ начальник відділу по 

роботі зі зверненнями громадян 

Кіровоградської міської ради 

 

12. Про погодження проекту рішення міської ради без реєстраційного 

номера ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                              

від 24 грудня 2015 року № 40 ‟Про міський бюджет на 2016 рік” 

 

Доповідає:   Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління Кіровоградської міської ради 

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 766 ‟Про міський 

бюджет на 2017 рік”  

 

Доповідає:   Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління Кіровоградської міської ради 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Ксеніча В.М., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення міської ради № 771 ‟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 відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шамардіна К.О., секретар комісії, яка внесла пропозицію здійснити 

перерозподіл видатків у даному проекті рішення, а саме: 

з капітального ремонту мосту через річку Біянку, на який передбачено 

820 тис. грн, зняти кошти в сумі 30,0 тис. грн та передбачити їх на 
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виготовлення проектно-кошторисної документації щодо облаштування 

зливової каналізації на провулку Новгородський, 1. 

Краснокутський О.В., член комісії, який вніс пропозицію передбачити у 

даному проекті рішення видатки в сумі 300 тис. грн на проведення 

капітального ремонту міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, по вул. Олени Теліги, 75-г за 

рахунок збільшення плану податкових надходжень до міського бюджету. 

Цертій О.М., заступник голови комісії, який вніс пропозицію 

передбачити у даному проекті рішення видатки в сумі 1,0 млн грн на 

облаштування та підключення до центральної каналізації багатоквартирних 

будинків та дитячого садочка по вул. Лесі Українки, Дарвіна,                              

Степняка-Кравчинського за рахунок збільшення плану податкових 

надходжень до міського бюджету. 

Волков І.В., голова комісії, який вніс пропозицію збільшити видатки на 

400 тис. грн на капітальний ремонт приміщення по вул. Шульгиних, 43 ‒ 

приміщення, яке за дорученням міського голови передається з балансу                    

ЖЕО № 1 на баланс відділу фізичної культури та спорту для розміщення 

шахового клубу. 

Шамардін О.С., який вніс пропозицію передбачити у даному проекті 

рішення видатки в сумі 20,0 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної 

документації щодо облаштування пішохідного містка (між мікрорайонами 

Катранівка та Велика Балка). 

Смірнов О.О., який вніс пропозицію передбачити у даному проекті 

рішення видатки в сумі 50,0 тис. грн на капітальний ремонт комунального 

закладу ‟Центр дитячої та юнацької творчості” по вул. Добровольського, 22. 
 

В обговоренні питання взяли участь Бочкова Л.Т., Волков І.В., 

Краснокутський О.В., Цертій О.М., Шамардін О.С., Смірнов В.О. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Збільшити дохідну частину проекту міського бюджету на 2017 рік на 

суму 1,700 млн грн за рахунок збільшення плану податкових надходжень 

внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів), які 

направити головному розпоряднику бюджетних коштів ‒ управлінню 

капітального будівництва на здійснення заходів по Програмі капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення м. Кіровограда                          

на 2016 – 2018 роки. 

2. Внести зміни та доповнення до проекту рішення міської ради № 771 

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 

2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва, 
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реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки”, а 

саме збільшити видатки по проекту Програми на 1,700 млн грн: 

передбачити видатки в сумі 30,0 тис. грн на виготовлення проектно-

кошторисної документації по об’єкту ‟Капітальний ремонт проїжджої частини 

провулку Новгородського 1-го, м. Кропивницький” (зливова каналізація); 

передбачити видатки в сумі 300 тис. грн по об’єкту ‟Капітальний ремонт   

міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, вул. Олени Теліги, 75-г”; 

збільшити видатки на суму 900,0 тис. грн по об’єкту ‟Нове будівництво 

госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна,                              

Степняка-Кравчинського”; 

збільшити видатки на 400 тис. грн по об’єкту ‟Капітальний ремонт 

нежитлового приміщення по вул. Шульгиних, 43”; 

передбачити видатки в сумі 20,0 тис. грн по об’єкту ‟Нове будівництво 

пішохідного переходу через яр по вулиці Ялтинській, м. Кропивницький” 

(між мікрорайонами Катранівка та Велика Балка). 

3. Погодити проект рішення міської ради № № 771 ‟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” зі змінами та 

доповненнями. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Члени комісії Товстоган Б.С., Краснокутський О.В. залишили засідання 

постійної комісії. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Колодяжного С.О., який пояснив основні положення проекту рішення                         

№ 767 ‟Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в                        

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” та відповів на запитання членів 

комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № № 767 ‟Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому                               

на 2017-2020 роки”. 
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Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Члени комісії Товстоган Б.С., Краснокутський О.В. долучилися до 

роботи постійної комісії.  

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Костенко Л.Д., яка ознайомила присутніх з листами заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюби Н.Є. від 20.10.2016 

та управління освіти від 14.12.2016 № 4947/1-01-09 щодо розгляду можливості 

передбачити у проекті міського бюджету на 2017 рік видатки на встановлення 

огорож навколо закладів освіти та обладнання їх засобами освітлення.  

 

В обговоренні питання взяли участь Волков І.В., Цертій О.М., 

Шамардіна К.О., Бочкова Л.Т., Костенко Л.Д. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Волков І.В., голова комісії, який запропонував внести зміни до                          

проекту міського бюджету на 2017 рік, а саме збільшити дохідну частину 

міського бюджету за рахунок збільшення плану податкових надходжень 

внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів)                                

на 400,0 тис. грн, які направити на галузь освіти на виготовлення проектно-

кошторисної документації: 

щодо встановлення огорож навколо закладів освіти в сумі 160,0 тис. грн; 

на обладнання освітлення навколо закладів освіти в сумі 240,0 тис. грн. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до проекту міського бюджету на 2017 рік, а саме збільшити 

дохідну частину міського бюджету за рахунок збільшення плану податкових 

надходжень внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів) на 400,0 тис. грн, які направити га галузь освіти на виготовлення 

проектно-кошторисної документації: 

щодо встановлення огорож навколо закладів освіти в сумі 160,0 тис. грн; 

на обладнання освітлення навколо закладів освіти в сумі 240,0 тис. грн. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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Член комісії Товстоган Б.С. залишив засідання постійної комісії. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Назарець А.Ф., яка пояснила основні положення проекту рішення № 776 

‟Про затвердження Програми розвитку культури і туризму                                                         

в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” та відповіла на запитання членів 

комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., член комісії, який вніс пропозицію передбачити у 

проекті Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому                              

на 2017-2020 роки видатки на утримання хору ‟Ветеран”. 

Шамардіна К.О., секретар комісії, яка запропонувала зазначити у    

проекті Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому                                  

на 2017-2020 роки інформацію щодо створення туристично привабливого 

об’єкту на Фортечних Валах. 

Цертій О.М., заступник голови комісії, який вніс пропозицію врахувати 

у проекті Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому                              

на 2017-2020 роки заходи щодо проведення національного мистецького 

фестивалю та за можливості передбачити співфінансування цих заходів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відправити на доопрацювання проект рішення міської ради № 776 

‟Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в                                                  

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” з урахуванням пропозицій депутатів 

Краснокутського О.В., Шамардіної К.О., Цертія О.М. 

2. Винести доопрацьований проект рішення на розгляд міської ради.  

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення міської ради 886 ‟Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 р. № 4416” (Про затвердження 

ставок земельного податку по місту Кіровограду) та відповів на запитання 

членів комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь Волков І.В., Цертій О.М., 

Краснокутський О.В., Шамардіна К.О., Бочкова Л.Т., Владов Р.П. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Волков І.В., голова комісії, який запропонував внести зміни до проекту 

рішення міської ради 886 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 14.07.2015 р. № 4416”, а саме виключити слова ‟житловим 

фондом”, ‟авто-стоянками для зберігання особистих транспортних засобів 

громадян”. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до проекту рішення міської ради 886 ‟Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 р. № 4416”, а саме 

виключити слова ‟житловим фондом”, ‟авто-стоянками для зберігання 

особистих транспортних засобів громадян”. 

2. Погодити проект рішення міської ради № 886 ‟Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 р. № 4416” зі змінами. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Член комісії Краснокутський О.В. залишив засідання постійної комісії. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який пояснив основні положення проекту рішення № 893 

‟Про звільнення від сплати земельного податку на 2017 рік” та відповів на 

запитання членів комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь Волков І.В., Шамардін О.С.,                     

Владов Р.П. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Волков І.В., голова комісії, який запропонував внести зміни до проекту 

рішення № 893 ‟Про звільнення від сплати земельного податку на 2017 рік”, а 

саме у пункті 1 виключити слова ‟комунальні підприємства”. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти за основу проект рішення № 893 ‟Про звільнення від сплати 

земельного податку на 2017 рік”. 
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Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. Внести зміни до проекту рішення № 893 ‟Про звільнення від сплати 

земельного податку на 2017 рік”, а саме у пункті 1 виключити слова 

‟комунальні підприємства”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. Погодити проект рішення міської ради № 893 ‟Про звільнення від 

сплати земельного податку на 2017 рік” зі зміною. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Член комісії Краснокутський О.В. долучилися до роботи постійної 

комісії.  

 

7. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який пояснив основні положення проекту рішення № 828 

‟Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення 

на 2017 рік” та відповів на запитання членів комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь Волков І.В., Цертій О.М.,   

Шамардін О.С., Владов Р.П. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома проект рішення міської ради № 828 ‟Про 

затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 

2017 рік”. 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради надати до проекту рішення міської ради 

№ 828 ‟Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2017 рік” розширений перелік заходів щодо реалізації Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2017 рік з деталізацією 

об’єктів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану русел річок, а також заходів для боротьби зі 

шкідливою дією вод на території міста, заходів щодо озеленення міста. 
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Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який пояснив основні положення проекту рішення № 829 

‟Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті 

Кропивницькому на 2017-2019 роки” та відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 829 ‟Про затвердження 

Програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому                                                  

на 2017-2019 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Волкова І.В., голову комісії, який запропонував зняти з розгляду 

питання ‟Про розгляд пропозицій щодо включення до проекту Програми 

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 

Кропивницького на 2017 рік (лист від 02.12.2016 № 303-вих начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства Кухаренка В.І.)” у 

зв’язку з відсутністю доповідача. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Зняти з розгляду питання ‟Про розгляд пропозицій щодо включення до 

проекту Програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою міста Кропивницького на 2017 рік (лист від 02.12.2016                    

№ 303-вих начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства Кухаренка В.І.)”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Волкова І.В., який зачитав текст електронної петиції від 07.12.2016 щодо 

звернення жителів м. Кропивницького за свідому та патріотичну 

зовнішньоекономічну політику. 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Не підтримати електронну петицію від 07.12.2016 щодо звернення 

жителів м. Кропивницького за свідому та патріотичну зовнішньоекономічну 

політику. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Депутат Краснокутський О.В. залишив засідання постійної комісії.  

 

11. СЛУХАЛИ: 

Пономарьову О.М., яка проінформувала присутніх про виконання 

протокольного доручення постійної комісії від 19.10.2016 (протокол №12, 

пункт 1) стосовно розробки механізму перевірки коректності збору підписів 

на підтримку електронних петицій на веб-сайтах громадських організацій та 

запропонувала доповнити пункт 3.2 Порядку розгляду електронної петиції, 

адресованої Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.03.2016 № 142 (зі змінами), 

абзацами наступного змісту: 

‟Громадянин, який бажає представити свою позицію щодо петиції, 

заповнює спеціальну форму, яка розміщена на офіційному веб-сайті 

Кіровоградської міської ради або на веб-сайті громадського об'єднання. 

Під час заповнення форми громадянин зазначає своє прізвище, ім’я,                     

по батькові, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефона та 

активує позначку ‟Підтримую”. 

Громадянин, який бажає представити свою позицію щодо петиції, 

повинен ідентифікуватися на веб-сайті Кіровоградської міської ради або на 

веб-сайті громадського об'єднання за допомогою електронних систем 

ідентифікації ‟Bank-ID”, ‟сервісу коротких повідомлень” (SMS), електронного 

цифрового підпису.”. 

 

В обговоренні питання взяли участь Волков І.В., Цертій О.М., 

Шамардіна К.О., Бабаєва О.В., Пономарьова О.М., Вовенко О.А. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію про виконання протокольного доручення 

постійної комісії від 19.10.2016 (протокол №12, пункт 1) стосовно розробки 

механізму перевірки коректності збору підписів на підтримку електронних 

петицій на веб-сайтах громадських організацій. 
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2. Відділу по роботі зі зверненнями громадян міської ради підготувати 

та винести в установленому порядку на розгляд міської ради проект рішення 

щодо внесення змін до Порядку розгляду електронної петиції, адресованої 

Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету, затвердженого 

рішенням міської ради від 29.03.2016 № 142 ‟Про електронну петицію, 

адресовану Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету                                    

(зі змінами)”, в частині усунення недоліків у зборі підписів на підтримку 

електронних петицій на веб-сайтах громадських організацій. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Депутат Краснокутський О.В. долучився до роботи постійної комісії.  

 

12. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка пояснила підстави щодо необхідності термінового 

розгляду проекту рішення міської ради без реєстраційного номера                                

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 

2015 року № 40 ‟Про міський бюджет на 2016 рік” (додається) та ознайомила 

присутніх з його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради без реєстраційного номера 

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 

2015 року № 40 ‟Про міський бюджет на 2016 рік”. 

2. Винести проект рішення міської ради проект без реєстраційного 

номера ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                   

від 24 грудня 2015 року № 40 ‟Про міський бюджет на 2016 рік” на розгляд 

найближчого засідання сесії міської ради. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка проінформувала про результати опрацювання 

пропозицій постійної комісії, внесених під час попереднього розгляду проекту 

рішення міської ради № 766 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Шамардін О.С., 

Вергун О.С., Бочкова Л.Т. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., член комісії, який наголосив на необхідності 

збільшення видатків по галузі охорони здоров’я на фінансування закладів 

охорони здоров’я міста на 1 396,150 тис. грн, які направити на харчування 

хворих із розрахунку 15 грн на одне ліжко-місце, за рахунок збільшення плану 

податкових надходжень від податку та збору на доходи фізичних осіб.  

Вергун О.С., який проінформував про результати опрацювання 

пропозиції постійної комісії щодо збільшення видатків на компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян та запропонував внести зміни до проекту міського бюджету                                

на 2017 рік, а саме: 

здійснити перерозподіл видатків по головному розпоряднику коштів ‒ 

управлінню розвитку транспорту та зв’язку міської ради, а саме збільшити 

видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян на 5,0 млн грн за рахунок 

зменшення видатків на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

електротранспортом окремим категоріям громадян. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни та доповнення до проекту міського бюджету на 2017 рік, 

а саме: 

1) Збільшити на 1 396,150 тис. грн дохідну частину міського бюджету за 

рахунок збільшення плану податкових надходжень від податку та збору на 

доходи фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати).  

Передбачити видатки по головному розпоряднику коштів ‒ управлінню 

охорони здоров’я в сумі 1 396,150 тис. грн на фінансування закладів охорони 

здоров’я міста, які направити на харчування хворих із розрахунку 15 грн на 

одне ліжко-місце. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2) Здійснити перерозподіл видатків по головному розпоряднику                    

коштів ‒ управлінню розвитку транспорту та зв’язку міської ради, , а саме: 

збільшити видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на 5,0 млн грн за 

рахунок зменшення видатків на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

електротранспортом окремим категоріям громадян. 
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Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3) Збільшити дохідну частину міського бюджету на 1,700 млн грн за 

рахунок збільшення плану податкових надходжень внутрішніх податків на 

товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів).  

Збільшити видатки по головному розпоряднику коштів ‒ управлінню 

капітального будівництва на 1,700 млн грн та внести відповідні зміни до 

проекту Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки, а саме:  

передбачити видатки в сумі 30,0 тис. грн на виготовлення проектно-

кошторисної документації по об’єкту ‟Капітальний ремонт проїжджої частини 

провулку Новгородського 1-го, м. Кропивницький” (зливова каналізація); 

передбачити видатки в сумі 300 тис. грн по об’єкту ‟Капітальний ремонт   

міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, вул. Олени Теліги, 75-г”; 

збільшити видатки на суму 900,0 тис. грн по об’єкту ‟Нове будівництво 

госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна,                              

Степняка-Кравчинського”; 

збільшити видатки на 400 тис. грн по об’єкту ‟Капітальний ремонт 

нежитлового приміщення по вул. Шульгиних, 43”; 

передбачити видатки в сумі 20,0 тис. грн по об’єкту ‟Нове будівництво 

пішохідного переходу через яр по вулиці Ялтинській, м. Кропивницький” 

(між мікрорайонами Катранівки та Великої Балки). 

 

4) Збільшити дохідну частину міського бюджету на 400,0 тис. грн за 

рахунок збільшення плану податкових надходжень внутрішніх податків на 

товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів). 

Збільшити на 400,0 тис. грн видатки по головному розпоряднику                    

коштів ‒ управлінню освіти міської ради на виготовлення проектно-

кошторисної документації: 

щодо встановлення огорож навколо закладів освіти в сумі 160,0 тис. грн; 

на обладнання освітлення навколо закладів освіти в сумі 240,0 тис. грн. 
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2. Погодити проект рішення міської ради № 766 ‟Про міський бюджет на 

2017 рік” зі змінами та доповненнями. 

 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         І. Волков 

 

Секретар комісії        К. Шамардіна 

 


