
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л   №  6
засідання постійної комісії з питань

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

від 16 лютого 2016 року м. Кіровоград

Голова комісії Волков І.В.

Присутні члени комісії: Цертій О.М. - заступник голови комісії,
Шамардіна  К.О.  -  секретар  комісії,
Краснокутський О.В.

Відсутні: Горбовський С.В., Згривець Ф.І., 
Табалов А.О.

Запрошені: Бочкова  Л.Т.  –  начальник  фінансового
управління Кіровоградської міської ради,
Шевченко  А.О.  -  начальник  управління
адміністративних  послуг  Кіровоградської
міської ради;
Пидорич  В.О.  -  заступник  начальника
управління – начальник відділу земельних
відносин 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  природного  середовища
Кіровоградської міської ради;
Масло Л.Я. - начальник управління апарату
Кіровоградської міської ради;
Дорохіна Л.В. - начальник відділу сім'ї та
молоді Кіровоградської міської ради;
Ільюшкіна  В.Г.  -  виконавчий  директор
Кіровоградського регіонального відділення
Асоціації міст України
Костенко  Л.Д.  -  начальник  управління
освіти Кіровоградської міської ради;
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Назарець А.Ф. -начальник відділу культури
і туризму Кіровоградської міської ради;
Ксеніч  В.М.  -  начальник  управління
капітального  будівництва  Кіровоградської
міської ради;
Вергун  О.С.  -  начальник  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради;
Хачатурян  О.С.  –  начальник  Головного
управління  житлово-комунального
господарства Кіровоградської міської ради

Присутні: Шутка  В.В.  -  депутат  Кіровоградської
міської ради,
Погребнюк А.А. - депутат Кіровоградської
обласної рад;
Представники  засобів  масової  інформації
та громади міста.

Порядок денний:

1.  Про погодження  доопрацьованого  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

2.  Про  виконання  протокольного  доручення  постійної  комісії
від  02.02.2016  протокол  №  4  п.  1  щодо  доопрацювання  проекту  рішення
міської ради № 101 ,,Про затвердження Програми природоохоронних заходів
місцевого значення на 2016 рік

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

3.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  104 ,,Про
затвердження  Програми  з  проведення  робіт  зі  встановлення  (зміни)  меж
м. Кіровограда на 2016 рік”
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Доповідає: Пидорич  В.О.  -  заступник
начальника управління –  начальник
відділу  земельних  відносин
управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного
середовища Кіровоградської  міської
ради

4.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  109 ,,Про
затвердження  перспективного  плану  роботи  Кіровоградської  міської  ради
сьомого скликання на 2016 рік”

Доповідає: Масло Л.Я.  -  начальник управління
апарату  Кіровоградської  міської
ради

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 88 ,,Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918,
3919, 3920, 3921” («Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на 2015 - 2017
роки», «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2015 - 2017 роки», «Про
затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 - 2017 роки»,
«Про  затвердження  Міської  цільової  соціальної  програми  реформування  системи
закладів  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,
на 2015 - 2017 роки»)

Доповідає: Дорохіна  Л.В.  -  начальник  відділу
сім'ї  та  молоді  Кіровоградської
міської ради

6.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  94 ,,Про
затвердження  Програми  Представництва  Асоціації  міст  Кіровоградської
області та Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України
на 2016 рік”

Доповідає: Ільюшкіна  В.Г.  -  виконавчий
директор  Кіровоградського
регіонального  відділення  Асоціації
міст України

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 105 ,,Про надання
дозволу на прийняття видатків по новому будівництву по об’єкту «Будівни-
цтво  навчального  корпусу  ЗОШ  №  15  по  вул.  Казанській,  13
у м. Кіровограді»”
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Доповідає: Костенко  Л.Д.  -  начальник
управління  освіти  Кіровоградської
міської ради

8.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  106  ,,Про
затвердження  Програми  розвитку  освіти  міста  Кіровограда
на 2016-2020 роки”

Доповідає: Костенко  Л.Д.  -  начальник
управління  освіти  Кіровоградської
міської ради

9.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  78
,,Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в м. Кіровограді
на 2016 рік”

Доповідає: Назарець  А.Ф.  -  начальник  відділу
культури і  туризму Кіровоградської
міської ради

10.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  98 ,,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

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 95 ,,Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3944
«Про встановлення транспортного податку»”

Доповідає: Вергун О.С. -  начальник управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради

12.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  96  ,,Про
затвердження Порядку розрахунку компенсаційних виплат за рахунок коштів
державного  або  місцевого  бюджетів  підприємствам  електро-  та
автомобільного  транспорту  м.  Кіровограда  за  перевезення  пільгових
категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд відповідно до
чинного законодавства”
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Доповідає: Вергун О.С. -  начальник управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 97 ,,Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2013 № 2402 «Про
затвердження  Положення  про  управління  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради в новій редакції»”

Доповідає: Вергун О.С. -  начальник управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради

14.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  84 „Про
затвердження  Програми  розвитку  житлово–комунального  господарства  та
благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік”

Доповідає: Хачатурян  О.С.  –  начальник
Головного  управління  житлово-
комунального  господарства
Кіровоградської міської ради

15.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради №  85 „Про
затвердження  Програми  будівництва,  реконструкції,  ремонту  доріг  та
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік”

Доповідає: Хачатурян  О.С.  –  начальник
Головного  управління  житлово-
комунального  господарства
Кіровоградської міської ради

1. СЛУХАЛИ:

Шевченка А.О., який ознайомив з доопрацьованим проектом рішення
міської  ради  № 65  ,,Про  затвердження  Програми  реалізації  вимог  Закону
України «Про адміністративні послуги» на 2016 - 2018 роки”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:

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

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

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Шамардіна  К.О.,  яка  зауважила  що  рекомендації  комісії  не  були
враховані  і  кошти  для  здійснення  заходів  щодо  побутових  відходів,
карантинних рослин не передбаченні в даній програмі.

Волков І.В., який запропонував доповідачу підготуватися до запитань
при розгляді даного проекту рішення на пленарному засіданні міської ради і
надати  більш  чітке  викладення  позицій  управління щодо  карантинних
рослин, сміттєзвалища, тощо.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  всі  члени  комісії,
Хачатурян О.С., Погребнюк А.А.

3. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який  ознайомив  з  доопрацьованим  проектом
рішення  міської  ради №  104 ,,Про  затвердження  Програми  з  проведення
робіт зі встановлення (зміни) меж м. Кіровограда на 2016 рік”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  104 ,,Про  затвердження
Програми з  проведення  робіт  зі  встановлення  (зміни)  меж  м.  Кіровограда
на 2016 рік”.
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Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:

Масло Л.Я., яка ознайомила членів комісії із  проектом рішення міської
ради  №  109 ,,Про  затвердження  перспективного  плану  роботи
Кіровоградської міської ради сьомого скликання на 2016 рік”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Волков  І.В,  який  запропонував  включити  до  перспективного  плану
пропозицію  від  постійної  комісії  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,
планування  та  соціально-економічного  розвитку,  а  саме:  організувати
проведення Дня депутата на такі теми:

створення ОСББ з урахуванням діючого законодавства;
питання Завадівського сміттєзвалища.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  109 ,,Про  затвердження
перспективного  плану  роботи  Кіровоградської  міської  ради  сьомого
скликання на 2016 рік” з урахуванням пропозицій

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

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:

Дорохіну  Л.В.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської ради  № 88 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 3921”  («Про затвердження
програми  “Молодь  Кіровограда”  на  2015  -  2017  роки»,  «Про  затвердження  Міської
програми підтримки сімей на 2015 - 2017 роки», «Про затвердження Міської програми
відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 -  2017 роки»,  «Про затвердження Міської
цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, на 2015 - 2017 роки»).
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ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення  міської ради  № 88 ,,Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919,
3920, 3921” («Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на 2015 - 2017 роки»,
«Про  затвердження  Міської  програми  підтримки  сімей  на  2015  -  2017  роки»,  «Про
затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 - 2017 роки»,
«Про  затвердження  Міської  цільової  соціальної  програми  реформування  системи
закладів  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,
на 2015 - 2017 роки»).

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

6. СЛУХАЛИ:

Ільюшкіну  В.Г,  яка  ознайомила  з  проектом рішення  міської  ради
№  94 ,,Про  затвердження  Програми  Представництва  Асоціації  міст
Кіровоградської  області  та  Кіровоградського  регіонального  відділення
Асоціації міст України на 2016 рік” .

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Взяти за основу проект рішення міської ради № 94 ,,Про затвердження
Програми  Представництва  Асоціації  міст  Кіровоградської  області
та  Кіровоградського  регіонального  відділення  Асоціації  міст  України
на 2016 рік”.

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

Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:

Костенко  Л.Д.,  яка  ознайомила  з  проектом рішення  міської ради  №
105 ,,Про надання дозволу на прийняття видатків по новому будівництву по
об’єкту «Будівництво навчального корпусу ЗОШ № 15 по вул. Казанській, 13
у м. Кіровограді»”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № 105 ,,Про надання дозволу на
прийняття  видатків  по  новому  будівництву  по  об’єкту  «Будівництво
навчального корпусу ЗОШ № 15 по вул. Казанській, 13 у м. Кіровограді»”. 

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

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:

Костенко  Л.Д.,  яка  ознайомила  з  проектом  рішення  міської ради
№ 106 ,,Про затвердження Програми розвитку освіти міста Кіровограда на
2016-2020 роки”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
 

1.  Взяти  за  основу  проект  рішення  міської ради  №  106  ,,Про
затвердження  Програми  розвитку  освіти  міста  Кіровограда
на 2016-2020 роки”.

2.  Доручити  управлінню  освіти  Кіровоградської  міської  ради
доопрацювати  проект  рішення  міської ради  №  106  ,,Про  затвердження
Програми  розвитку  освіти  міста  Кіровограда  на  2016-2020  роки”,  надати
розшифрування по всім статтям видатків на 2016 рік в розрізі об'єктів всіх
закладів освіти.

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

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ:

Назарець  А.Ф.,  яка  ознайомила  з  проектом  рішення  міської  ради
№  78 ,,Про  затвердження  Програми  розвитку  культури  і  туризму
в м. Кіровограді на 2016 рік”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  78 ,,Про  затвердження
Програми розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на 2016 рік”.

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

Рішення прийнято.

10. СЛУХАЛИ:

Ксеніча В.М.,  яка ознайомив з  проектом рішення міської ради  № 98
,,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.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект  рішення  міської  ради  №  98  ,,Про  затвердження
Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об’єктів  комунального  господарства  і  соціально-культурного  призначення
м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки”.

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

Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ:

Вергуна О.С.,  який ознайомив проектом рішення міської  ради  № 95
,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 27 січня 2015 року № 3944 «Про встановлення транспортного податку».

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради  № 95 ,,Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3944 «Про
встановлення транспортного податку».
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Результати голосування:
«за» — 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято

12. СЛУХАЛИ:

Вергуна О.С..,  який ознайомив проектом рішення міської ради  № 96
,,Про затвердження Порядку розрахунку компенсаційних виплат за рахунок
коштів  державного  або  місцевого  бюджетів  підприємствам  електро-  та
автомобільного  транспорту  м.  Кіровограда  за  перевезення  пільгових
категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд відповідно до
чинного законодавства”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект  рішення  міської  ради  №  96  ,,Про  затвердження
Порядку розрахунку компенсаційних виплат за рахунок коштів державного
або  місцевого  бюджетів  підприємствам  електро-  та  автомобільного
транспорту м. Кіровограда за перевезення пільгових категорій громадян, які
мають право на безкоштовний проїзд відповідно до чинного законодавства”.

Результати голосування:
«за» — 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято.

13. СЛУХАЛИ:

Вергуна  О.С.,  який  ознайомив проектом  рішення  міської  ради
№  97  ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  04.07.2013  №  2402  «Про  затвердження  Положення  про  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку  Кіровоградської  міської  ради  в  новій
редакції»”.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради  № 97 ,,Про внесення змін до
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  04.07.2013  №  2402  «Про
затвердження  Положення  про  управління  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради в новій редакції»”.
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Результати голосування:
«за» — 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято.

14. СЛУХАЛИ:

Хачатуряна  О.С.,  який  ознайомив  з проектом  рішення  міської  ради
№  84  „Про  затвердження  Програми  розвитку  житлово–комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік”.

ВИСТУПИЛИ:

Волков І.В.,  який зазначив що тема бродячих тварин дуже важлива і
тому запропонував до переліку раніше запропонованих тем, для розгляду на
Дні депутата, долучити питання бродячих тварин.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

1.  Взяти  за  основу  проект  рішення  міської  ради  №  84  „Про
затвердження  Програми  розвитку  житлово–комунального  господарства  та
благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік”.

2.  Доручити  Головному  управлінню  житлово-комунального
господарства  Кіровоградської  міської  ради  доопрацювати  проект  рішення,
а  саме:  розписати  додатки  капітальний  ремонт  ліфтів  у  багатоповерхових
житлових  будинках  та  влаштування  зупинок  громадського  транспорту
в розрізі об'єктів.

Результати голосування:
«за» — 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято.

15. СЛУХАЛИ:

Хачатуряна  О.С.,  який  ознайомив  з проектом  рішення  міської  ради
№  85  „Про  затвердження  Програми  будівництва,  реконструкції,  ремонту
доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:

1.  Доручити  фінансовому  управлінню  Кіровоградської  міської  ради
спільно  з  Головним  управлінням  житлово-комунального  господарства
опрацювати  питання  щодо  фінансування  завершення  реконструкції
дорожнього покриття по вул. Андріївської.

2.  Погодити  проект  рішення  міської  ради  № 85  „Про  затвердження
Програми  будівництва,  реконструкції,  ремонту  доріг  та  експлуатації
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік”.

Результати голосування:
«за» — 2;

«проти» — 0;
«утримались» — 2.

Рішення  не  прийнято.

Голова комісії І.Волков

Секретар комісії К.Шамардіна


