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У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА

П Р О Т О К О Л  № 16

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

соціально-економічного розвитку

від 17 січня 2017 року м. Кропивницький

Головуючий: Цертій О.М. - заступник голови комісії,

Присутні члени комісії:

Відсутні члени комісії:

Шамардіна К.О. - секретар комісії,
Горбовський С.В., Краснокутський О.В.,
Товстоган Б.С., Шутка В.В.

Волков І.В. – голова комісії

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

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

СЛУХАЛИ:
Цертія  О.М.,  який  повідомив,  що  на  розгляд  постійної  комісії

надійшов проект рішення міської ради № 906 ,,Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ,,Про міський
бюджет на 2017 рік”, який буде розглядатися на четвертому засіданні сьомої
сесії Кіровоградської міської ради.

ВИСТУПИЛИ:
Краснокутський  О.В.,  який  запропонував  включити  до  порядку

денного засідання постійної комісії такі проекти рішення міської ради: 
№ 901  ,,Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки

учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей – мешканців на 2017-2019 роки”;
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№  902 ,,Про  затвердження  Програми  соціального  захисту  та
соціальної підтримки окремих категорій населення на 2017-2019 роки”.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити  порядок  денний  засідання  постійної  комісії  з  питань

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.
Результати голосування:
,,за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  № 906 ,,Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  20  грудня
2016 року № 709 ,,Про міський бюджет на 2017 рік”

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

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  902 ,,Про
затвердження  Програми  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки
окремих категорій населення на 2017-2019 роки” (додається)

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

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  № 901  ,,Про
затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної
операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки”
(додається)

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

1. СЛУХАЛИ: 
Бочкову  Л.Т.,  яка  пояснила  причини  підготовки  проекту  рішення

міської ради № 906 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 20 грудня 2016 року № 709 ,,Про міський бюджет на 2017 рік” та
пояснила його основні положення.
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В  обговоренні  питання  взяли  участь  всі  члени  комісії.
Під  час  обговорення питання  до роботи постійної  комісії  долучився член
комісії Шутка В.В.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення  міської ради  № 906 ,,Про внесення змін до

рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ,,Про
міський бюджет на 2017 рік”.

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

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: 
Вовк  Ю.М.,  яка  ознайомила  з  проектом  рішення  міської  ради

№  902 ,,Про  затвердження  Програми  соціального  захисту  та  соціальної
підтримки окремих категорій населення на 2017-2019 роки”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
Під час обговорення питання до роботи постійної  комісії  долучився

член комісії Товстоган Б.С.

ВИРІШИЛИ:
1.  Погодити проект  рішення  міської  ради  № 902 ,,Про затвердження

Програми  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки  окремих  категорій
населення на 2017-2019 роки”.

2. Проект  рішення  міської ради  № 902 ,,Про затвердження Програми
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення на
2017-2019  роки”  винести  на  розгляд  четвертого  засідання  сьомої  сесії
Кіровоградської міської ради.

Результати голосування:
,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ: 
Вовк  Ю.М.,  яка  ознайомила  з  проектом  рішення  міської  ради

№ 901  ,,Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки  учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на
2017-2019  роки" та  ознайомила  із  пропозицією  депутата  міської  ради
Бєжана  М.М.  щодо  виділення  одноразової  матеріальної  допомоги  сім'ям
військовополонених  та  зниклих  безвісти  військовослужбовців
у розмірі 100 тис.грн.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Погодити проект  рішення  міської  ради  № 901 ,,Про затвердження

Комплексної  програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в
східних  областях  України  та  членів  їх  сімей  на  2017-2019  роки”  з
урахуванням змін, а саме: включити пункт ,,надання одноразової матеріальної
допомоги  сім'ям  військовополонених  та  зниклих  безвісти
військовослужбовців у розмірі 25 000 грн”.

2. Проект рішення міської ради № 901 ,,Про затвердження Комплексної
програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в  східних
областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки” винести на розгляд
четвертого засідання сьомої сесії Кіровоградської міської ради.

Результати голосування:
,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Заступник голова комісії О.Цертій

Секретар комісії К.Шамардіна


