
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л  № 7
засідання постійної комісії з питань

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

від 17 березня 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.,  Краснокутський  О.В.,
Табалов А.О.

Відсутні: Згривець Ф.І.

Запрошені: Бочкова  Л.Т.  –  начальник  фінансового
управління Кіровоградської міської ради,
Коваленко С.М. - начальник управління з
питань  надзвичайних  ситуацій  та
цивільного  захисту  населення
Кіровоградської міської ради,
Кудрик  Л.М.  –  заступник  начальника
управління  охорони  здоров'я
Кіровоградської міської ради,
Красюк  В.А.  -  головний  спеціаліст
з  мобілізаційної  роботи  Кіровоградської
міської ради,
Ліпко  М.П.  -  командир  міської  дружини
Кіровоградської міської ради,
Мартинова  І.В.  -  в.о.  начальника
управління містобудування та архітектури
Кіровоградської міської ради,
Осауленко  О.О.  -  начальник  управління
економіки Кіровоградської міської ради,
Смірнов  В.О.  -  секретар  міської  ради,
голова  робочої  групи  щодо  підготовки
проекту  Регламенту  Кіровоградської
міської ради VII скликання.



Присутні: Депутати  Кіровоградської  ради  сьомого
скликання:  Артюх  О.І.,  Ніжнікова  А.О.,
Шамардін О.С.,
Кришко О.В. - голова Фортечної районної
у місті Кіровограді ради,
Фросіняк  Р.В.  -  голова  Подільської
районної у місті Кіровограді ради,
Костенко  Л.Д.  -  начальник  управління
освіти Кіровоградської міської ради,
Масло  Л.Я.  -  начальник  управління
апарату Кіровоградської міської ради,
Хачатурян  О.С.  –  начальник  Головного
управління  житлово-комунального
господарства  Кіровоградської  міської
ради,
Представники  засобів  масової  інформації
та громади міста.

Порядок денний:

1.  Про погодження доопрацьованого  проекту  рішення міської  ради
№ 103 ,,Про затвердження Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого
скликання”

Доповідає: Смірнов  В.О.  -  секретар  міської
ради,  голова  робочої  групи  щодо
підготовки  проекту  Регламенту
Кіровоградської  міської  ради
VII скликання 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 143 ,,Про передачу
паливно-мастильних матеріалів”

Доповідає: Коваленко  С.М.  -  доповідає
начальник  управління  з  питань
надзвичайних  ситуацій  та
цивільного  захисту  населення
Кіровоградської міської ради

3. Про перерозподіл кошторисних призначень (лист від 14.03.2016 № 944
начальника управління охорони здоров’я Макарук О.О.)

Доповідає: Кудрик  Л.М.  –  заступник
начальника  управління  охорони
здоров'я  Кіровоградської  міської
ради



4. Про погодження проекту рішення міської ради № 153 ,,Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської від 28 квітня 2011 року № 473”

Доповідає: Мартинова  І.В.  -  в.о.  начальника
управління  містобудування  та
архітектури Кіровоградської  міської
ради

5.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  145 ,,Про
затвердження  Програми  підтримання  постійної  мобілізаційної  готовності
міста Кіровограда на 2016 рік”

Доповідає: Красюк  В.А.  -  головний  спеціаліст
з  мобілізаційної  роботи
Кіровоградської міської ради

6.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  152 ,,Про
затвердження  Комплексної  програми  діяльності  Кіровоградської  міської
дружини на 2016 рік”

Доповідає: Ліпко  М.П.  -  командир  міської
дружини  Кіровоградської  міської
ради

7.  Про  погодження  доопрацьованого 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

8.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  110 ,,Про
затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік”

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

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 147 ,,Про внесення
змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40  ,,Про міський
бюджет на 2016 рік”



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

1. СЛУХАЛИ:

Смірнова В.О., який ознайомив з доопрацьованим проектом рішення
міської ради № 103  ,,Про затвердження Регламенту Кіровоградської міської
ради сьомого скликання”.

ВИСТУПИЛИ:

Цертій  О.М., який  зауважив,  що  деякі  статті  проекту  Регламенту
міської ради суперечать чинному законодаству.

Волков І.В., підтримуючи зауваження , зазначив, що проект Регламенту
Кіровоградської  міської  ради  сьомого  скликання  повинен  розширювати
норми  чинного  законодавства,  а  не  суперечити  їм.  Ігор  Вікторович
запропонував  застосувати  практику  Верховної  Ради  України,  а  саме:
голосувати за кожну поправку, до кожної статті окремо. Надати можливість
виступу головам фракцій для висловлення позицій.

Краснокутський  О.В.,  запропонував  надати  доручення  управлінню
апарату  міської  ради  зібрати  від  фракцій  пропозиції  до  даного  проекту
рішення, опрацювати їх і зробити у вигляді порівняльної таблиці і роздати на
фракції для ознайомлення.

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

Голова робочої групи Смірнов В.О. відповів на запитання членів комісії
та присутніх депутатів.

ВИРІШИЛИ:

1.  Рекомендувати  міському  голові  винести  на  розгляд  третього
засідання другої сесії міської ради проект рішення міської ради № 103 ,,Про
затвердження Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання”.

2.  Рекомендувати  міському  голові  розглядати  постатейно
доопрацьований  проект  рішення  міської  ради  №  103  ,,Про  затвердження
Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання”.

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

Рішення прийнято.



          Табалов А.О. залишив засідання постійної комісії.

2. СЛУХАЛИ:

Коваленка  С.М.,  який  ознайомив  з  проектом  рішення  міської  ради
№ 143 ,,Про передачу паливно-мастильних матеріалів” та пояснив основні
його аспекти.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № 143 ,,Про передачу паливно-
мастильних матеріалів”.

Результати голосування:
«за» – 4;

«проти» – 0;
«утримались» – 1.

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:

Кудрик  Л.М.,  яка  ознайомила  з  листом  від  14.03.2016  №  944
управління охорони здоров'я про перерозподіл кошторисних призначень.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  лист від 14.03.2016 № 944 управління охорони здоров'я про
перерозподіл кошторисних призначень.

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

Рішення прийнято.

Краснокутський О.В. залишив засідання постійної комісії.

4. СЛУХАЛИ:

Мартинову  І.В.,  яка  ознайомила  членів  комісії  із  проектом  рішення
міської ради № 153 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської



від 28 квітня 2011 року № 473  ,,Про затвердження Комплексної програми
внесення  змін  до  генерального  плану  міста  Кіровограда  (коригування
генерального  плану  міста  Кіровограда);  розроблення  картографічних
матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування
території міста Кіровограда та детального плану території міста Кіровограда
(першочерговість  розроблення  плану червоних ліній магістральних вулиць
міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з  розв'язкою руху в
двох рівнях, визначення архітектурно-планувальних рішень)”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
Під  час  обговорення  питання  Табалов  А.О.  долучився  до  роботи

постійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради  № 153 ,,Про внесення змін до
рішення  Кіровоградської  міської  від  28  квітня  2011  року  №  473  ,,Про
затвердження Комплексної  програми внесення змін до генерального плану
міста  Кіровограда  (коригування  генерального  плану  міста  Кіровограда);
розроблення  картографічних  матеріалів  масштабу  1:5000  в  цифровій  і
графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та детального
плану  території  міста  Кіровограда  (першочерговість  розроблення  плану
червоних  ліній  магістральних  вулиць  міста  Кіровограда  та  планування
транспортних  вузлів  з  розв'язкою  руху  в  двох  рівнях,  визначення
архітектурно-планувальних рішень)”.

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

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:

Красюка  В.А.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради  №  145 ,,Про  затвердження  Програми  підтримання  постійної
мобілізаційної готовності міста Кіровограда на 2016 рік” та пояснив основні
його положення.

ВИРІШИЛИ:



Погодити проект  рішення  міської  ради  №  145 ,,Про  затвердження
Програми підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кіровограда
на 2016 рік”.

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

6. СЛУХАЛИ:

Ліпка  М.П.,  який  ознайомив  з  проектом рішення  міської  ради
№ 152 ,,Про затвердження Комплексної програми діяльності Кіровоградської
міської дружини на 2016 рік”.

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

Під час обговорення питання Краснокутський О.В. долучився до роботи
постійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити проект рішення міської ради  № 152 ,,Про затвердження
Комплексної  програми  діяльності  Кіровоградської  міської  дружини
на 2016 рік”.

2.  Рекомендувати  заступнику  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих  органів  ради  Мосіну  О.В.  здійснити  комплекс  заходів
направлених  на  посилення  обороноздатності  та  активізації,  підвищення
якості комплектації та функціонування міської дружини.

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

Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:

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

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:



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

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

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:

Бочкову Л.Т., яка ознайомила з проектом рішення міської ради № 110
,,Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № 110 ,,Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету за 2015 рік”.

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

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ:

Бочкову  Л.Т., яка  ознайомила  з  проектом  рішення  міської  ради
№ 147 ,,Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року
№  40  ,,Про  міський  бюджет  на  2016  рік”  та  пояснила  основні  його
положення.

ВИСТУПИЛИ:

Табалов  А.О.,  який  зауважив,  що  відсутнє  розшифрування  видатків
в  розрізі  об'єктів,  а  саме:  видатки  по  Головному  управлінню  житлово-
комунального господарства, видатки на придбання комп'ютерної техніки для
управлінь соціального захисту Фортечного та Подільського районів, тощо.

Волков І.В., наголосив на тому, щоб в подальшому не виникало питань
у  членів  комісії,  потрібно  виносити  зміни  до  галузевих  програм
з  розшифруванням  видатків  в  розрізі  об'єктів,  параленьно  із  змінами  до
міського бюджету.

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



Начальник  фінансового  управління  Бочкова  Л.Т.  відповіла  на  всі
запитання членів комісії.

ВИРІШИЛИ:

1.  Рекомендувати  міському  голові  винести  на  розгляд  третього
засідання другої сесії міської ради проект рішення міської ради № 147 ,,Про
внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ,,Про
міський бюджет на 2016 рік”.

2.  Рекомендувати  міському  голові  розглядати  постатейно  проект
рішення міської ради № 147 ,,Про внесення змін до рішення міської ради
від 24 грудня 2015 року № 40 ,,Про міський бюджет на 2016 рік”.

Результати голосування:
«за» – 5,

«проти» – 1,
«утримались» – 0,

Рішення прийнято.

Голова комісії І.Волков

Секретар комісії К. Шамардіна


