
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л   №  4
засідання постійної комісії з питань

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

від 02 лютого 2016 року м. Кіровоград

Голова комісії Волков І.В.

Присутні члени комісії: Цертій О.М. - заступник голови комісії,
Шамардіна  К.О.  -  секретар  комісії,
Горбовський  С.В.,  Згривець  Ф.І.,
Краснокутський О.В., Табалов А.О.

Запрошені: Бочкова  Л.Т.  –  начальник  фінансового
управління Кіровоградської міської ради,
Сисак  І.О. -  начальник  служби у  справах
дітей  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради;
Бабаєва  О.В.  -  завідувач  сектора
інформаційного  та  комп'ютерного
забезпечення Кіровоградської міської ради;
Шевченко  А.О.  -  начальник  управління
адміністративних  послуг  Кіровоградської
міської ради;
Бабенко  Н.В.  -  начальник  управління  по
сприянню розвитку торгівлі та побутового
обслуговування населення Кіровоградської
міської ради;
Пидорич  В.О.  -  начальник  управління
земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища
Кіровоградської міської ради;
Негода Г.Г. - завідувач сектора екології та
природоохоронної  діяльності  управління
земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природнього  середовища
Кіровоградської міської ради;
Вовк Ю.М. -  начальник відділу соціальної
підтримки  населення  Кіровоградської
міської ради;
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Осауленко  О.О.  -  начальник  управління
економіки Кіровоградської міської ради

Присутні: Карлюгіна  Н.М.  -  начальник  управління
доходів  і  зборів  з  фізичних  осіб
Кіровоградської ОДПІ

Порядок денний:

1.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  30 ,,Про
затвердження  міської  програми  соціально-правового  захисту  дітей,
профілактики  правопорушень  у  дитячому  середовищі  та  популяризації
сімейних форм виховання на 2016 рік”

Доповідає: Сисак  І.О. -  начальник  служби  у
справах дітей  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради

2.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради №  29 ,,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

3.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  65  ,,Про
затвердження  Програми  реалізації  вимог  Закону  України  «Про
адміністративні послуги» на 2016 - 2018 роки”

Доповідає: Шевченко  А.О.  -  начальник
управління адміністративних послуг
Кіровоградської міської ради

4.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  93  ,,Про
встановлення  акцизного  податку  в  частині  реалізації  суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів”

Доповідає: Бабенко Н.В. - начальник управління
по  сприянню  розвитку  торгівлі  та
побутового  обслуговування
населення  Кіровоградської  міської
ради
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5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  99  ,,Про
затвердження  Програми  соціальної  підтримки,  розвитку  та  становлення
сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2016 рік”

Доповідає: Краснокутський  О.В.  -  директор
Кіровоградського  міського  центру
соціальних  служб  сім'ї,  дітей  та
молоді 

6.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  101 ,,Про
затвердження  Програми  природоохоронних  заходів  місцевого  значення
на 2016 рік”

Доповідає: Пидорич  В.О.  -  начальник
управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного
середовища Кіровоградської  міської
ради

7.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  90  ,,Про
затвердження  Програми  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки
окремих категорій населення міста Кіровограда на 2016 рік”

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

8.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  91  ,,Про
затвердження  Комплексної  програми  підтримки  учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей –
мешканців м. Кіровограда на 2016 рік

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

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 92 ,,Про виділення
коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання”

Доповідає: Вовк  Ю.М.  -  начальник  відділу
соціальної  підтримки  населення
Кіровоградської міської ради
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10.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  73  ,,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

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 80 ,,Про надання
у  2016  році  пільг  щодо  сплати  державного  мита  за  видачу  певних  видів
документів”

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

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 81 ,,Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3951
«Про  затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста
Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки»”

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

13.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  82  ,,Про
встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”

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

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 83 ,,Про внесення
змін  до  додатка  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня
2015 року № 3949 «Про встановлення ставок єдиного податку»”

Доповідає: Осауленко  О.О.  -  начальник
управління  економіки
Кіровоградської міської ради
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СЛУХАЛИ:

Волкова І.В., який запропонував затвердити порядок денний засідання
постійної  комісії  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та
соціально-економічного розвитку.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити  порядок  денний  засідання  постійної  комісії  з  питань
бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного
розвитку.

Результати голосування:
«за» –7 (одноголосно).
Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:

Сисак І.О.,  яка ознайомила з  проектом рішення міської  ради  № 30
,,Про  затвердження  міської  програми  соціально-правового  захисту  дітей,
профілактики  правопорушень  у  дитячому  середовищі  та  популяризації
сімейних форм виховання на 2016 рік. Ірина Олександрівна зазначила,  що
після  співбесіди  з  міським  головою,  на  якій  обговорювався  даний проект
рішення міської ради, поступила пропозиція збільшити фінансування і тому
виноситься  зі  змінами:  обсяг  фінансування  Програми  соціально-правового
захисту  дітей,  профілактики  правопорушень  у  дитячому  середовищі  та
популяризації сімейних форм виховання на 2016 рік складає 100 000 грн.

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

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  30 ,,Про  затвердження
міської  програми  соціально-правового  захисту  дітей,  профілактики
правопорушень  у  дитячому  середовищі  та  популяризації  сімейних  форм
виховання на 2016 рік з урахуванням змін.

Результати голосування:
«за» – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.
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2. СЛУХАЛИ:

Бабаєву О.В., яка ознайомила проекту рішення міської ради № 29 ,,Про
затвердження  Програми  інформатизації  та  електронного  самоврядування
,,Електронне місто” на 2016-2018 роки”.

ВИСТУПИЛИ:

Шамардіна К.О., яка внесла пропозицію, у додатку до рішення, пункт 3
,,Найменування  заходу”  доцільно  уточнювати  закладену  суму  коштів  на
кількість найменувань, а саме кошти, які закладені на придбання не на одну
одиницю найменування, зазначати у множині.

Волков І.В.,  який вніс  пропозицію погодити  проект  рішення міської
ради № 29 ,,Про  затвердження  Програми  інформатизації  та  електронного
самоврядування  ,,Електронне  місто”  на  2016-2018  роки”  з  урахуванням
стилістичних зауважень.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради №  29 ,,Про  затвердження
Програми  інформатизації  та  електронного  самоврядування  ,,Електронне
місто” на 2016-2018 роки” з урахуванням пропозицій.

Результати голосування:
«за» –7 (одноголосно).
Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:

Шевченка А.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення
міської  ради  № 65  ,,Про  затвердження  Програми  реалізації  вимог  Закону
України  «Про  адміністративні  послуги»  на  2016  -  2018  роки”  та  пояснив
основні його положення.

ВИСТУПИЛИ:

Табалов  А.О.,  звернув  увагу  членів  комісії  на  пункт  4.11
,,Встановлення  IP-турнікету  (мереживий  турнікет  та  система  контролю
доступу, обліку робочого часу)” та зазначив, що недоцільно в міській раді
встановлювати IP-турнікет, адже це порушує забезпечення засад відкритості
та прозорості роботи міської ради та її виконавчих органів.
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Краснокутський  О.В.,  запропонував  замість  IP-турнікету  встановити
ресепшн,  на  якому  кілька  працівників  будуть  надавати  консультації
громадянам, куди їм потрібно звернутися і як пройти.

Цертій О.М.,  вніс пропозицію погодити проект рішення міської ради
№ 65 ,,Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про
адміністративні послуги» на 2016 - 2018 роки” та винести на розгляд міської
ради  і  безпосередньо  на  пленарному  засіданні  визначитись  із  позицією,
шляхом обговорення.

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

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  65  ,,Про  затвердження
Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на
2016 - 2018 роки”.

Результати голосування:
«за» – 1 ;

«проти» – 0;
«утримались» – 6

Рішення  не  прийнято.

СЛУХАЛИ:

Волкова  І.В.,  який  запропонував  начальнику  управління
адміністративних  послуг  доопрацювати  проект  рішення  міської  ради
№ 65 ,,Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про
адміністративні  послуги»  на  2016  -  2018  роки”  і  зазначив,  що  постійна
комісія готова розглянути даний проект на наступному засіданні.

4. СЛУХАЛИ:

Бабенко Н.В., яка ознайомила членів комісії із проектом рішення міської
ради  №  93  ,,Про  встановлення  акцизного  податку  в  частині  реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  93  ,,Про  встановлення
акцизного  податку  в  частині  реалізації  суб’єктами  господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів”.

Результати голосування:
«за» – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:

Краснокутського  О.В.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом
рішення  міської  ради  №  99  ,,Про  затвердження  Програми  соціальної
підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на
2016 рік”.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект  рішення  міської  ради  №  99  ,,Про  затвердження
Програми  соціальної  підтримки,  розвитку  та  становлення  сімей,  дітей  та
молоді м. Кіровограда на 2016 рік”.

Результати голосування:
«за» –7 (одноголосно).
Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який  ознайомив  з  проектом рішення  міської  ради
№ 101 ,,Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого
значення на 2016 рік”.

ВИСТУПИЛИ:

Шамардіна  К.О.,  звернула  увагу  присутніх  на  те,  що  в  розділі  ІІ
,,Головні  Проблеми  розвитку  галузі”  відсутня  інформація  про  заходи
боротьби  з  карантиними  рослинами,  зокрема  з  амброзією.
Катерина  Олексіївна  наголосина,  що це  важливе  і  актуальне  питання  для
нашого  міста.  Також  наголосила  на  необхідності  включити  в  програму
заходи, що пов’язані з функціонуванням завадівського сміттєзвалища.
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Табалов  А.О.,  зазначив,  що  в  проекті  рішенні  відсутній  перелік
запланованих  об'єктів  для  робіт  стосовно  заходів  з  озеленення  міста.
Також Андрій Олександрович звернув увагу, що в 2015 році була створена
тимчасова  комісія  з  вивчення  питання  функціонування  завадівського
сміттєзвалища. По закінченню роботи вищезазначена комісія оголосила ряд
вимог, від міської ради до ТОВ ,,КАТП-1128”, яке експлуатує сміттєзвалище.
Андрій  Олександрович  зазначив,  що  до   цього  питання  необхідно
повернутися,  створити  окрему  комісію  або  провести  спільне  засідання  з
постійною  комісією  міської  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства,  енергозбереження  та  комунальної  власності.  Потрібно
провести  роботу,  запросити  представників  підприємства  і  обговорити
виконання вимог.

Краснокутський  О.В.,  запропонував  обговорити  тему  завадівського
сміттєзвалища  на  Дні  депутата,  запросивши  представників
ТОВ ,,КАТП-1128”.

Волков І.В.,  звернув увагу  на  те,  що у  додатку  до проекту  рішення
,,Заходи  щодо  реалізації  Програми  природоохоронних  заходів  місцевого
значення на 2016 рік”, а саме заходи з охорони і раціонального використання
природних  рослинних  ресурсів,  зміст  заходу  ,,заходи  з  озеленення  міста”
не відповідає тим роботам, на які закладенні кошти, відповідно до інформації
доповідача.  Ігор  Вікторович  запропонував  деталізувати  фінансування
заходів. Також звернув увагу на те, що в текстовій частині представленого
проекту рішення, а саме розділ  VIII ,,Напрями реалізації заходів програми”,
не  зазначено  про  заходи  спрямовані  на  вирішення  питання  із
сміттєзвалищами міста.

ВИРІШИЛИ:

1.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
доопрацювати  проект  рішення  міської  ради  №  101 ,,Про  затвердження
Програми  природоохоронних  заходів  місцевого  значення  на  2016  рік”  із
урахуванням пропозицій та зауважень: із зазначенням переліку запланованих
об'єктів  для  виконання  робіт  стосовно  заходів  з  озеленення  міста,  з
інформацією щодо наповнення природоохоронного фонду, тощо та винести
на розгляд наступного засідання постійної комісії.

2.  Доручити  Головному  управлінню  житлово-комунального
господарства Кіровоградської міської ради надати інформацію щодо заходів
спрямованих на вирішення проблеми завадівського сміттєзвалища та інших
сміттєзвалищ  та  проінформувати  про  заходи,  які  спрямовані  на  боротьбу
з карантинними рослинами.
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3.  Рекомендувати  секретарю  міської  ради  провести  День  депутата,
винести на розгляд питання завадівського сміттєзвалища, яке носить загрозу
техногенної катастрофи для нашого міста.

4.  Рекомендувати  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради  та
постійній  комісії  Кіровоградської  міської  ради   з  питань  архітектури,
будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього природного середовища опрацювати питання завадівського
сміттєзвалища  та  надати  пропозиції  щодо  формату  проведення  комісії  із
залученням представників підприємства ТОВ ,,КАТП-1128”.

5.  Рекомендувати   постійній  комісії  Кіровоградської  міської  ради
з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання  земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища після розгляду
проекту  рішення  міської  ради  №  101 ,,Про  затвердження  Програми
природоохоронних  заходів  місцевого  значення  на  2016  рік”  на  засіданні,
надати рекомендації комісії.

6. Доручити управлінню апарату Кіровоградської міської ради спільно
з управлінням земельних відносин та  охорони навколишнього  природного
середовища  Кіровоградської  міської  ради  запросити  фахівця,  керівника
обласного чи міського рівня з питання боротьби з карантинними рослинами.

Результати голосування:
«за» – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:

Вовк  Ю.М.,  яка  ознайомила  з  проектом рішення міської ради  № 90
,,Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки
окремих категорій населення міста Кіровограда на 2016 рік” та зазначила, що
після проведення співбесіди з міським головою щодо розгляду профільних
програм  надійшла  пропозиція  збільшити  видатки  на  надання  грошової
допомоги громадянам міста на 787,5 тис.  грн по головному розпоряднику
бюджетних коштів виконавчого комітету міської ради , з них

за зверненнями та запитами депутатів Кіровоградської міської ради —
на 630,0 тис. грн.;

за пропозиціями міського голови, секретаря міської ради, заступників
міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,  керуючого
справами виконавчого комітету міської ради — на 157,5 тис.грн.
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ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  90  ,,Про  затвердження
Програми соціального  захисту  та  соціальної  підтримки окремих категорій
населення міста Кіровограда на 2016 рік” з урахуванням пропозицій.

Результати голосування:
«за» – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:

Вовк  Ю.М.,  яка  ознайомила  з  проектом  рішення  міської  ради
№  91  ,,Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки  учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей –
мешканців м. Кіровограда на 2016 рік  та зазначила,  що після проведення
співбесіди з міським головою щодо розгляду профільних програм надійшла
пропозиція  збільшити  видатки  на  забезпечення  безкоштовним
оздоровленням  (відпочинком)  дітей  учасників  АТО  на  30,0  тис.грн.
по  головному  розпоряднику  бюджетних  коштів  відділу  сім'ї  та  молоді
міської ради.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  91  ,,Про  затвердження
Комплексної  програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в
східних областях України та членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда на
2016 рік з урахуванням змін.

Результати голосування:
«за» – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ:

Вовк  Ю.М.,  яка  ознайомила  з  проектом  рішення  міської  ради
№  92  ,,Про  виділення  коштів  на  відшкодування  додаткових  витрат  для
проведення поховання”. Юлія Миколаївна зазначила, що під час підготовки
проекту  рішення  відбулося  поховання  ще  одного  учасника  АТО,  тому
пропонуються  виділити  +  7147,60  грн.  на  на  відшкодування  витрат
комунальному підприємству “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат
комунально-  побутового  обслуговування”  для  поховання  учасників
антитерористичної операції.



12

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № 92 ,,Про виділення коштів на
відшкодування додаткових витрат для проведення поховання” з урахуванням
змін.

Результати голосування:
«за» – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.
10. СЛУХАЛИ:

Осауленко О.О., яка ознайомила з проектом рішення міської ради № 73
,,Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва
у  м. Кіровограді на 2016-2020 роки”.

ВИСТУПИЛИ:

Цертій  О.М.,  який  зауважив,  що  потрібно  більше  проводити  заходів
основних напрямків реалізації  даної Програми,  більш детально  розписати
заходи  і  наповнити  конкретними  речами.  Також Олександр  Миколайович
додав, що в проблематиці там, де проводиться аналіз проблемних моментів
для малого і середнього бізнесу необхідно додати пункт: Проблема захисту
законних прав і інтересів вирішується в суді».

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект  рішення  міської  ради  №  73  ,,Про  затвердження
Програми розвитку малого і середнього підприємництва у  м. Кіровограді на
2016-2020 роки” з урахуванням зауважень і пропозицій.

Результати голосування:
«за» – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ:

Осауленко  О.О.,  яка  ознайомила проектом  рішення  міської  ради
№ 80 ,,Про надання у 2016 році пільг щодо сплати державного мита за видачу
певних видів документів”.
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ВИСТУПИЛИ:

Краснокутський  О.В.,  який  запропонував  урахувати  звернення
Кіровоградського  міського  центру  обліку  та  тимчасового  перебування
бездомних осіб, яке надійшло до управління економіки.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради  № 80 ,,Про надання у 2016 році
пільг щодо сплати державного мита за видачу певних видів документів” з
урахуванням пропозицій.

Результати голосування:
«за» — 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято

12. СЛУХАЛИ:

Осауленко  О.О.,  яка  ознайомила проектом  рішення  міської  ради
№  81  ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 27 січня 2015 року № 3951 «Про затвердження Програми економічного і
соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів
розвитку на 2016 і 2017 роки»”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Взяти за основу проект рішення міської ради № 81 ,,Про внесення змін
до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3951 «Про
затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста
Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки»”
та винести на розгляд міської ради.

Результати голосування:
«за» — 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято.
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13. СЛУХАЛИ:

Осауленко  О.О.,  яка  ознайомила  з проектом  рішення  міської  ради
№ 82 ,,Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки”.

ВИСТУПИЛИ:

Волков  І.В.,  який  зазначив  що  такий  проект  рішення  міської  ради
збільшує податок на нерухоме майно в 4 рази для фізичних осіб та в 5 разів
для  юридичних  осіб,  що  шкодить  поліпшенню  інвестиційного  та
підприємницького  клімату  в  місті  та  створить  соціальну  напругу
в суспільстві. Ігор Вікторович запропонував надавати пільгу з сплати податку
учасникам АТО та членам сімей загиблих.

Цертій О.М., запропонував внести зміни в проект рішення міської ради
№ 82 ,,Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки”,  а  саме:  пункт  5  ,,Ставка  податку”  таблицу  1  викласти  в  іншій
редакції (додається).

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

ВИРІШИЛИ:

1.  Доручити  управлінню  економіки  Кіровоградської  міської  ради
доопрацювати проект рішення міської ради № 82 ,,Про встановлення податку
на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки”  із  урахуванням
пропозицій.

2.  Доручити  управлінню  апарату  Кіровоградської  міської  ради
скликати депутатів на спільне засідання постійних комісій з питань бюджету,
податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку  та
з  питань  діяльності  ради,  депутатської  етики,  Регламенту  міської  ради,
відзначення  нагородами,  забезпечення  законності,  релігії,  засобів  масової
інформації,  регуляторної  політики,  підприємництва,  інвестицій  та
зовнішньоекономічної  діяльності  із  запрошенням  міського  голови,  всіх
зацікавлених депутатів  міської  ради,  представників  Кіровоградської  ОДПІ.
На  розгляд  спільного  засідання  винести  доопрацьований  проект  рішення
міської ради № 82 ,,Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки”.

3. Рекомендувати виконавчому комітету Кіровоградської міської ради
відтермінувати  розгляд  проекту  рішення  міської  ради  №  82  ,,Про
встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”.
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Розглянути  даний  проект  рішення  після  спільного  засідання  постійних
комісій  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та  соціально-
економічного  розвитку  та  з  питань  діяльності  ради,  депутатської  етики,
Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності,
релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва,
інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності.

4. Доручити  управлінню  економіки  Кіровоградської  міської  ради  та
Кіровоградській  ОДПІ  через  засоби  масової  інформації  до  20  лютого
2016  року  довести  інформацію  до  мешканців  м.  Кіровограда,  щодо
декларування юридичними особами податку на нерухомість у відповідності
до діючого рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року.

Результати голосування:
«за» — 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято.

14. СЛУХАЛИ:

Осауленко  О.О.,  яка  ознайомила проектом  рішення  міської  ради
№ 83 ,,Про внесення  змін до додатка  до рішення Кіровоградської  міської
ради  від  27  січня  2015  року  №  3949  «Про  встановлення  ставок  єдиного
податку»”.

ВИСТУПИЛИ:

Волков І.В., який зауважив, що потрібно надавати копію рішення під
проект,  коли  розглядаються  зміни  до  рішення,  щоб  члени  комісії  мали
ознайомиться і бачити куди саме вносяться відповідні зміни.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № 83 ,,Про внесення змін до
додатка  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року
№  3949  «Про  встановлення  ставок  єдиного  податку»”  з  урахуванням
зауважень.

Результати голосування:
«за» — 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято.
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СЛУХАЛИ:

Краснокутського  О.В.,  який  ознайомив  з  депутатським  зверненням
(копія  додається)  щодо  виділення  коштів  на  придбання  двох  кисневих
концентраторів для Центральної міської лікарні м. Кіровограда.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню охорони здоров'я Кіровоградської  міської ради
спільно з фінансовим управлінням Кіровоградської міської ради опрацювати
питання про внесення змін в Програму економічного і соціального розвитку
галузі  охорони  здоров'я  на  2016  рік  щодо  придбання  двох  кисневих
концентраторів для Центральної міської лікарні м. Кіровограда.

Результати голосування:
«за» — 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято.

Голова комісії І.Волков

Секретар комісії К. Шамардіна


