
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА

П Р О Т О К О Л  № 22

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку

від 14 червня 2017 року м. Кропивницький

Голова комісії: Волков І.В.

Присутні члени комісії:

Відсутні члени комісії:

Цертій О.М. - заступник голови комісії, 
Шамардіна К.О. - секретар комісії, 
Горбовський С.В., Краснокутський О.В., 
Шутка В.В.

Товстоган Б.С.

Запрошені: Бочкова  Л.Т.  –  начальник  фінансового
управління Кіровоградської міської ради;
Каратєєва  О.М.  -  начальник  відділу
землекористування  управління  земельних
відносин  та  охорони  природного
навколишнього  середовища
Кіровоградської міської ради;
Костенко  Л.Д.  –  начальник  управління
освіти Кіровоградської міської ради;
Ксеніч  В.М.  –  начальник  управління
капітального будівництва Кіровоградської
міської ради;
Пузакова  А.А.  -  заступник  начальника
управління  —  начальник  відділу
соціально-трудових  відносин  управління
економіки Кіровоградської міської ради;
Татарко  Д.А.  -  заступник  начальника
управління  —  начальник  відділу
представництва  в  судах  юридичного
управління Кіровоградської міської ради;



Присутні: Колотуха  С.В.  —  начальник  управління
планово-фінансової  діяльності  та
бухгалтерського  обліку
КП ,,Теплоенергетик”;

представники засобів масової інформації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про  погодження  звернення  постійної  комісії  до  постійної  комісії
Кіровоградської  обласної  ради  про  фінансування  професійно-технічних
навчальних закладів у 2017 році 

          

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 1027 ,,Про надання
згоди  на  безоплатне  прийняття  до  комунальної  власності  територіальної
громади   м.  Кропивницького  проектної  документації  (діюча  котельня  та
теплові мережі від неї по вул. Металургів, 7-а в сел. Новому)” (додається)

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

3.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  1033  ,,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”
(додається)

Доповідає: Ксеніч  В.М.  –  начальник
управління  капітального
будівництва  Кіровоградської
міської ради
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Доповідає: Костенко  Л.Д.  –  начальник
управління  освіти
Кіровоградської міської ради 



4. Про погодження проекту рі- шення  міської  ради  №  1133  ,,Про
затвердження  переліку  проектів  –  переможців  громадського  бюджету
м. Кропивницького на 2017 рік” 

Доповідає: Пузакова  А.А.  -  заступник
начальника  управління  —
начальник  відділу
соціально-трудових  відносин
управління  економіки
Кіровоградської міської ради

5.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  1131  ,,Про
внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  03  червня
2014  року   №  3145  „Про  затвердження  Програми  зайнятості  населення
м. Кіровограда на період до 2017 року” 

Доповідає: Пузакова  А.А.  -  заступник
начальника  управління  —
начальник  відділу  соціально-
трудових відносин управління
економіки  Кіровоградської
міської ради

6.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  1123  ,,Про
підтримку  участі  КП  ,,Теплоенергетик”  у  проекті  ,,Програма  розвитку
муніципальної інфраструктури України” 

Доповідає: Пузакова А.А. - заступник на-
чальника  управління  —
начальник  відділу  соціально-
трудових відносин управління
економіки  Кіровоградської
міської ради

7. Про  виконання  протокольного  доручення  постійної  комісії  від
26.05.2017  протокол  №21  щодо  вжиття  заходів  щодо  боржників,  які  не
сплачують  орендну  плату  за  користування  земельною ділянкою (лист  від
01.06.2017  №  216  юридичного  управління;  лист  від  14.06.2017  №  721
управління  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища (додається)
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Доповідають: Каратєєва  О.М.  -  начальник
відділу  землекористування
управління  земельних
відносин  та  охорони
природного  навколишнього
середовища  Кіровоградської
міської ради;

Татарко  Д.А.  -  заступник
начальника  управління  —
начальник  відділу
представництва  в  судах
юридичного  управління
Кіровоградської міської ради

8.  Про  виконання  протокольного  доручення  постійної  комісії  від
10.05.2017 протокол № 20 про звернення до Кіровоградської обласної ради з
пропозиціями  щодо  співфінансування  санаторно-курортного  лікування
громадян,  постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  (лист  від
01.06.2017 № 583/01-32/04-2 Подільської районної  у місті Кропивницькому
ради;  лист  від  12.06.2017  №  7-10/496  фінансового  управління
Кіровоградської міської ради) 

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

9.  Про  погодження  доопрацьованого проекту  рішення  міської  ради
№  1030  ,,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

1. СЛУХАЛИ: 

Костенко Л.Д.,  яка ознайомила членів комісії  із  проектом звернення
постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків,
фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку до  постійної
комісії  Кіровоградської  обласної  ради  з  питань  бюджету,
фінансово-економічної  політики  та  інвестицій  про  фінансування
професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році.
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В  обговоренні  питання  взяли участь всі члени комісії, Бочкова Л.Т.

ВИРІШИЛИ:

1.  Погодити  проект  звернення  постійної  комісії Кіровоградської
міської  ради  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та
соціально-економічного  розвитку до  постійної  комісії  Кіровоградської
обласної  ради  з  питань  бюджету,  фінансово-економічної  політики  та
інвестицій  про  фінансування  професійно-технічних  навчальних  закладів  у
2017 році.

2. Уповноважити голову постійної комісії Кіровоградської міської ради
з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку Волкова І.В. підписати звернення постійної комісії Кіровоградської
міської  ради  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та
соціально-економічного  розвитку до  постійної  комісії  Кіровоградської
обласної  ради  з  питань  бюджету,  фінансово-економічної  політики  та
інвестицій  про  фінансування  професійно-технічних  навчальних  закладів  у
2017 році.

Результати голосування:
«за» – 5 (одноголосно).
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: 

Ксеніча  В.М.,  який  пояснив  причини  підготовки  проекту  рішення
міської  ради  №  1027  ,,Про  надання  згоди  на  безоплатне  прийняття  до
комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького проектної
документації (діюча котельня та теплові мережі від неї по вул. Металургів,
7-а в сел. Новому)”.

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

Під час обговорення питання до роботи комісії долучився заступник
голови комісії Цертій О.М.
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ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до проекту рішення міської ради № 1027 ,,Про
надання  згоди  на  безоплатне  прийняття  до  комунальної  власності
територіальної  громади м.  Кропивницького  проектної  документації  (діюча
котельня та теплові мережі від неї по вул. Металургів, 7-а в сел. Новому)”, а
саме: пункт 4 викласти в новій редакції:

,,Доручити  фінансовому  управлінню  спільно  із  управлінням  капіта-
льного  будівництва  Кіровоградської  міської  ради  опрацювати  питання
винайдення  джерел  фінансування  будівельно-монтажних  робіт  за
проектом ,,Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вулиці
металургів, 7-а в смт. Новому, м. Кропивницькому” за умови долевої участі
бюджету  смт.  Нового  не  менше  10  %  від  загальної  кошторисної  вартості
проекту”.

2. Погодити проект рішення міської ради № 1027 ,,Про надання згоди
на безоплатне прийняття до комунальної власності  територіальної громади
м.  Кропивницького  проектної  документації  (діюча  котельня  та  теплові
мережі від неї  по вул. Металургів, 7-а в сел. Новому)” з вищезазначеними
змінами.

Результати голосування:
«за» – 5;

«проти» - 0;
«утримались» - 1

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ: 

Ксеніча  В.М.,  який  ознайомив  з  проектом  рішення  міської  ради
№  1033  ,,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”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № 1033 ,,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
внести відповідні зміни в проект рішення міської ради № 1030 ,,Про внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  20  грудня  2016  року
№ 709 ,,Про міський бюджет на 2017 рік”.

Результати голосування:
«за» – 6 (одноголосно).
Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: 

Пузакову  А.А.,  яка ознайомила  із  проектом  рішення  міської  ради
№  1133 ,,Про  затвердження  переліку  проектів  –  переможців  громадського
бюджету  м.  Кропивницького  на  2017  рік”  та  пояснила  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  1133 ,,Про  затвердження
переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на
2017 рік”.

Результати голосування:
«за» – 6 (одноголосно).
Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ: 

Пузакову  А.А.,  яка  ознайомила  із  проектом  рішення  міської  ради
№  1131 ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  03 червня 2014 року № 3145 „Про затвердження Програми зайнятості
населення м. Кіровограда на період до 2017 року”.

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

Під час  обговорення питання Шутка В.В. покинув роботу комісії.
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ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № 1131 ,,Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 03 червня 2014 року № 3145 „Про
затвердження Програми зайнятості  населення м.  Кіровограда на  період до
2017 року”.

Результати голосування:
«за» – 4;

«проти» - 0;
«утримались» - 1

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ: 

Пузакову  А.А.,  яка  пояснила  причини  підготовки  проекту рішення
міської  ради  №  1123 ,,Про  підтримку  участі  КП  ,,Теплоенергетик”  у
проекті ,,Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”.

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

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № 1123 ,,Про підтримку участі
КП  ,,Теплоенергетик”  у  проекті  ,,Програма  розвитку  муніципальної
інфраструктури України”.

Результати голосування:
«за» – 5 (одноголосно).
Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ: 

Татарка Д.А. та Каратєєву О.М., які доповіли про вжиття заходів щодо
боржників,  які  не  сплачують  орендну  плату  за  користування  земельною
ділянкою.
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ВИСТУПИЛИ:

Волков  І.В.,  який  запропонував  рекомендувати  міському  голові,
заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Грабенку О.В.,  управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища,  юридичному  управлінню  Кіровоградської  міської
ради  ініціювати  створення   комісії  з  питань  стягнення  заборгованості
орендної плати за користування земельною ділянкою.

Краснокутський  О.В.,  запропонував  доручити  управлінню земельних
відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища  спільно  з
юридичним управлінням Кіровоградської міської ради опрацювати питання
щодо  забезпечення  претензійної  роботи  щодо  боржників  фізичних  та
юридичних осіб з питань повноти сплати обов'язкових платежів до місцевого
бюджету та надати пропозиції і певні організаційно-розпорядчі заходи.

Цертій  О.М.,  вніс  пропозицію,  провести  окреме  засідання  постійної
комісії  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та
соціально-економічного розвитку, залучивши інших депутатів міської ради,
членів постійних комісій міської ради і конкретно відпрацювати це питання
тоді,  коли буде  повна  інформація,  щодо боржників  фізичних і  юридичних
осіб.

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

Під  час  обговорення  питання  голова  комісії  Волков  І.В.  залишив
засідання комісії.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести  окреме  засідання  постійної  комісії  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного розвитку,  на  яке
запросити  представників  об'єднаної  податкової  інспекції,  управління
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища,
юридичного управління Кіровоградської міської ради з чіткою інформацією
щодо  наявної  заборгованості  по  фізичним  і  юридичним  особам,  по  всіх
підприємствах в місті , які мають в користуванні або у власності земельну
ділянку. 
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     2.  Доручити  управлінню земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  спільно  з  юридичним  управління
Кіровоградської  міської  ради  підготувати  конкретні  пропозиції  про
оптимізацію  роботи  щодо  стягнення  заборгованості  та  запропонувати
конкретні заходи.

Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).
Рішення прийнято.

***

Волков І.В., Шутка В.В. долучились до роботи постійної комісії.

***

8. СЛУХАЛИ: 

Бочкову  Л.Т.,  яка  проінформувала  про  виконання  протокольного
доручення  постійної  комісії  щодо  звернення  до  Кіровоградської  обласної
ради з пропозиціями щодо співфінансування санаторно-курортного лікування
громадян,  постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи.
Любов Тимофіївна зазначила, що на даний час відсутні законодавчі підстави
для виділення коштів з міського бюджету на закупівлю санаторно-курортних
путівок  громадянам,  постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи
віднесених до другої категорії.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію  начальника  фінансового  управління  про  виконання
протокольного  доручення  постійної  комісії  щодо  звернення  до
Кіровоградської  обласної  ради  з  пропозиціями  щодо  співфінансування
санаторно-курортного  лікування  громадян,  постраждалих  внаслідок
Чорнобильської катастрофи взяти до відома.

Результати голосування:
«за» – 6 (одноголосно).
Рішення прийнято.
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9. СЛУХАЛИ:

Бочкову  Л.Т.,  яка  ознайомила  із  доопрацьованим проектом  рішення
міської ради № 1030 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 20 грудня 2016 року № 709 ,,Про міський бюджет на 2017 рік”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  доопрацьований проект рішення міської ради  № 1030 ,,Про
внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  20  грудня
2016 року № 709 ,,Про міський бюджет на 2017 рік” із врахуванням змін до
Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об’єктів  комунального  господарства  і  соціально-культурного  призначення
м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки.

Результати голосування:
«за» – 6 (одноголосно).
Рішення прийнято.

Голова комісії І.Волков

Секретар комісії К.Шамардіна
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