
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л   №  3

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

соціально-економічного розвитку

від 27 січня 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.

Відсутні: Табалов А.О.

Запрошені: Капітонов  С.І. -  депутат  Кіровоградської
міської ради;
Бочкова  Л.Т.  –  начальник  фінансового
управління Кіровоградської міської ради,
Макарук  О.О. –  начальник  управління
охорони  здоров’я  Кіровоградської  міської
ради,
Коваленко  С.М. -  начальник  управління
з  питань  надзвичайних  ситуацій
та  цивільного  захисту  населення
Кіровоградської міської ради;
Масло Л.Я. - начальник управління апарату
Кіровоградської міської ради;
Сисак  І.О. -  начальник  служби у  справах
дітей  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради;
Хачатурян  О.С. –  начальник  Головного
управління  житлово-комунального
господарства Кіровоградської міської ради;
Якунін С.В. - начальник відділу по роботі
із  засобами  масової  інформації
Кіровоградської міської ради;
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Колодяжний  С.О. -  начальник  відділу
фізичної  культури  та  спорту
Кіровоградської міської ради;
Васильченко  С.С. -  начальник  управління
власності  та  приватизації  комунального
майна Кіровоградської міської ради;
Господарикова  О.П. -  начальник  відділу
бухгалтерського  обліку  Кіровоградської
міської ради;
Балакірєва  С.М. -  начальник  відділу
кадрової  роботи   Кіровоградської  міської
ради;
Березко  Л.П.  -  .голова  правління  ОСББ
,,Промінь 2006”

Присутні: Мосін О.В. – заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради;
Смірнов  В.О. –  секретар  Кіровоградської
міської ради;
Погребнюк А.А. - депутат Кіровоградської
обласної ради;
Бабич  В.М.  -  член  правління  ОСББ
,,Промінь 2006”;
Представники засобів масової інформації.

Порядок денний:

1.Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  86 ,,Про
звернення  депутатів  Кіровоградської  міської  ради  до  Президента  України,
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо поправки до
Закону  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2016  рік»,  якою
скасовано обов’язковість індексації  розміру плати за оренду комунального
майна”

(підготовлено депутатами міської ради Капітоновим С.І. та Смірновим В.О.)

Доповідає: Капітонов  С.І.  –  депутат
Кіровоградської міської ради

2.  Про  розгляд  заяви  (лист  від  17.12.2015  №  84  голови  правління  ОСББ
,,Промінь 2006” Березко Л.П.) (копія додається).

Про розгляд вимоги (лист від 25.12.2015 № 85 голови правління ОСББ ,,Промінь
2006” Березко Л.П.) (копія додається).

Доповідає: Березко  Л.П.  –  голова  правління
ОСББ ,,Промінь 2006”.
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3.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  61 ,,Про
затвердження  Програми  забезпечення  умов  діяльності  депутатів
Кіровоградської міської ради сьомого скликання на 2016 рік”

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

4.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  31 ,,Про
затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків на 2016-2018 роки”

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

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  66 ,,Про
затвердження Програми управління комунальним майном на 2016 рік”

Доповідає: Васильченко  С.С.  -  начальник
управління власності та приватизації
комунального  майна
Кіровоградської міської ради

6.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  67 ,,Про
затвердження  умов  оплати  праці  посадових  осіб  Кіровоградської  міської
ради”

Доповідає: Господарикова  О.П.  -  начальник
відділу  бухгалтерського  обліку
Кіровоградської міської ради

7.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  68 ,,Про
затвердження Програми економічної  підтримки засобів  масової  інформації
міста Кіровограда на 2016 рік”

Доповідає: Якунін С.В.  -  начальник відділу  по
роботі  із  засобами  масової
інформації  Кіровоградської  міської
ради
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8.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  69 ,,Про
затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету на 2016 рік”

Доповідає: Балакірєва С.М. - начальник відділу
кадрової  роботи   Кіровоградської
міської ради

9.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  70 ,,Про
затвердження  Програми  з  розвитку  і  управління  персоналом
в Кіровоградській міській раді на 2016 рік”

Доповідає: Балакірєва С.М. - начальник відділу
кадрової  роботи   Кіровоградської
міської ради

10.  Про  погодження  доопрацьованого проекту  рішення  міської  ради
№ 74 ,,Про  затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку
галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2016 рік”

Доповідає: Макарук  О.О.  –  начальник
управління  охорони  здоров’я
Кіровоградської міської ради

11.  Про  погодження  доопрацьованого проекту  рішення  міської  ради
№  75 ,,Про  затвердження  Програми  медико–соціального  забезпечення
населення м. Кіровограда на 2016 рік”

Доповідає: Макарук  О.О.  –  начальник
управління  охорони  здоров’я
Кіровоградської міської ради

12.  Про  погодження  доопрацьованого проекту  рішення  міської  ради
№  76 ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  05  червня  2012  року  №  1708  „Про  затвердження  Міської  програми
імунопрофілактики та  захисту  населення  від  інфекційних хвороб на  2012-
2016 роки”

Доповідає: Макарук  О.О.  –  начальник
управління  охорони  здоров’я
Кіровоградської міської ради
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13.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  77 ,,Про
затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді
на 2016 рік”

Доповідає: Колодяжний  С.О.  -  начальник
відділу фізичної культури та спорту
Кіровоградської міської ради 

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» – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:

Капітонова С.І., пояснив причини підготовки проекту рішення міської
ради  №  86 ,,Про  звернення  депутатів  Кіровоградської  міської  ради  до
Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України
щодо  поправки  до  Закону  України  «Про  Державний  бюджет  України
на  2016  рік»,  якою  скасовано  обов’язковість  індексації  розміру  плати  за
оренду комунального майна”.

ВИСТУПИЛИ:

Цертій  О.М.,  який  вніс  пропозицію  додати  2  пункти  до  проекту
рішення міської ради № 86 ,,Про звернення депутатів Кіровоградської міської
ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради
України щодо поправки до Закону України «Про Державний бюджет України
на  2016  рік»,  якою  скасовано  обов’язковість  індексації  розміру  плати  за
оренду комунального майна” звернутися з проханням:
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1.  передбачити  в  державному  бюджеті  субвенції  на  пільги,  які
передбачені  законодавством  України,  зокрема  компенсації
на пільговий проїзд;

2.  передбачити  субвенції  для  місцевих  бюджетів  щодо  утримання
учбових закладів, що надають робітничі спеціальності.

ВИРІШИЛИ:

1. Проект  рішення  міської  ради  №  86 ,,Про  звернення  депутатів
Кіровоградської  міської  ради  до  Президента  України,  Кабінету  Міністрів
України та Верховної Ради України щодо поправки до Закону України «Про
Державний  бюджет  України  на  2016  рік»,  якою  скасовано  обов’язковість
індексації  розміру  плати  за  оренду  комунального  майна”  взяти  за  основу
з урахуванням вищевказаних пропозицій.

2.  Доручити фінансовому управлінню Кіровоградської  міської  ради
доопрацювати проект рішення міської ради № 86 ,,Про звернення депутатів
Кіровоградської  міської  ради  до  Президента  України,  Кабінету  Міністрів
України та Верховної Ради України щодо поправки до Закону України «Про
Державний  бюджет  України  на  2016  рік»,  якою  скасовано  обов’язковість
індексації розміру плати за оренду комунального майна” з урахуванням тих
пропозицій,  які  будуть  надходити  від  депутатів  міської  ради  та/або
від  депутатських  фракцій  та  груп.  Пропозиції  приймаються
до 10 лютого 2016 року. 

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

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

Березко  Л.П.,  яка  ознайомила із  листом від  17.12.2015 № 84 голови
правління ОСББ ,,Промінь 2006” щодо співфінансування з міського бюджету
заходів по капітальному ремонту будинків ОСББ.

ВИСТУПИЛИ:

Краснокутський  О.В.,  який  вніс  пропозицію  доручити  Головному
управлінню  житлово-комунального  господарства  Кіровоградської  міської
ради  опрацювати  звернення  членів  правління  ОСББ  ,,Промінь  2006”  та
поспілкуватися  з  представниками  вже  існуючих  ОСББ.  При  коригуванні
бюджету подати проект програми по підтримці ОСББ.
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Цертій  О.М.,  зауважив,  що  потрібно  сконцентруватись  на  програмі
створення ОСББ тому, що влітку законодавцем передбачено крайній термін,
коли  мають  бути  створені  ОСББ.  І  ось  на  цьому  етапі  маємо  провести
експертне  обстеження  тих  будинків,  які  планують  створити  ОСББ,  щоб
з'ясувати  які  кошти  потрібно  передбачити  для  капітальних  ремонтів  або
реконструкцій,  і  ці  кошти  закладати  через  таку  програму.  Це  єдиний
прийнятний  шлях,  який  приведе  перехід  від  ЖЕО  (з  утримання
комунального) до створення ОСББ.

Мосін О.В., зазначив, що тема створення та підтримки ОСББ потребує
окремої уваги для обговорення. Запропонував обговорити дану тему на Дні
депутата.

Шамардіна К.О., запропонувала вивчити досвід інших міст та звернула
увагу присутніх на те, що в Львівській міській раді вже створена програма по
підтримці  та  співфінансування  ОСББ.  Катерина  Олексіївна  підтримала
пропозицію створення такої програми в Кіровоградській міській раді.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та Хачатурян О.С.

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити  Головному  управлінню  житлово-комунального
господарства  створити  програму  підтримки  ОСББ,  в  якій  визначити
пріоритети,  стимулюючі  та  мотивуючі  фактори  як  і  для  створення  та
підтримки вже існуючих ОСББ в термін до 01 березня 2016 року.

2. Рекомендувати секретарю міської ради провести День депутата,
на  якому  обговорити  питання  переходу  від  ЖЕО  до  створення  ОСББ
з урахуванням діючого законодавства.

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

3. СЛУХАЛИ:

Масло Л.Я., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради  №  61 ,,Про  затвердження  Програми  забезпечення  умов  діяльності
депутатів Кіровоградської  міської ради сьомого скликання на 2016 рік” та
пояснила основні його положення.



8

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  61 ,,Про  затвердження
Програми забезпечення  умов  діяльності  депутатів  Кіровоградської  міської
ради сьомого скликання на 2016 рік”.

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

Рішення прийнято.

Краснокутський О.В. залишив засідання постійної комісії.

4. СЛУХАЛИ:

Коваленко С.М.,  який ознайомила членів комісії  із  проектом рішення
міської ради  № 31 ,,Про затвердження Програми запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  31 ,,Про  затвердження
Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на
2016-2018 роки”.

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

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:

Васильченко С.С.,  який  ознайомив членів комісії  з  проектом рішення
міської ради  № 66 ,,Про затвердження Програми управління комунальним
майном на 2016 рік”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та Бочкова Л.Т.
Під час обговорення питання Краснокутський О.В. долучився до роботи

постійної комісії



9

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект  рішення  міської  ради  №  66 ,,Про  затвердження
Програми управління комунальним майном на 2016 рік”.

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

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ:

Господарикову О.П., яка ознайомила з проектом рішення міської ради
№ 67 ,,Про затвердження умов оплати праці посадових осіб Кіровоградської
міської ради”.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № 67 ,,Про затвердження умов
оплати праці посадових осіб Кіровоградської міської ради”.

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

Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:

Якуніна С.В, який ознайомив з проектом рішення міської ради  № 68
,,Про  затвердження  Програми  економічної  підтримки  засобів  масової
інформації міста Кіровограда на 2016 рік”.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  68 ,,Про  затвердження
Програми  економічної  підтримки  засобів  масової  інформації  міста
Кіровограда на 2016 рік”.

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

Рішення прийнято.
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8. СЛУХАЛИ:

Балакірєву  С.М.,  яка  ознайомила  з  проектом  рішення  міської  ради
№ 69 ,,Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження
відзнаками  Кіровоградської  міської  ради  та  виконавчого  комітету
на 2016 рік”.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  69 ,,Про  затвердження
Програми  фінансового  забезпечення  нагородження  відзнаками
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету на 2016 рік”.

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

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ:

Балакірєву С.М., яка ознайомила з проектом рішення міської ради № 70
,,Про  затвердження  Програми  з  розвитку  і  управління  персоналом
в  Кіровоградській  міській  раді  на  2016  рік”  та  пояснила  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  70 ,,Про  затвердження
Програми з розвитку і управління персоналом в Кіровоградській міській раді
на 2016 рік”.

Результати голосування:
«за» – 5;

«проти» - 0;
«утримались» - 1;

Рішення прийнято.

Краснокутський О.В. залишив засідання комісії.
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10. СЛУХАЛИ:

Макарук  О.О.,  яка  пояснила  причини  винесення  на  розгляд  міської
ради  доопрацьованого  проекту  рішення  міської  ради  № 74 ,,Про
затвердження Програми економічного і соціального розвитку галузі охорони
здоров’я м. Кіровограда на 2016 рік”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити доопрацьований  проект  рішення  міської  ради  № 74 ,,Про
затвердження Програми економічного і соціального розвитку галузі охорони
здоров’я м. Кіровограда на 2016 рік”.

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

Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ:

Макарук  О.О.,  яка  ознайомила  з  доопрацьованим  проектом  рішення
міської  ради  № 75 ,,Про  затвердження  Програми  медико–соціального
забезпечення населення м. Кіровограда на 2016 рік”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити доопрацьований  проект  рішення  міської  ради  № 75 ,,Про
затвердження  Програми  медико–соціального  забезпечення  населення
м. Кіровограда на 2016 рік”.

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

Рішення прийнято

Після розгляду питання Горбовський С.В. залишив засідання постійної
комісії.
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12. СЛУХАЛИ:

Макарук  О.О.,  яка  ознайомила  з  доопрацьованим  проектом  рішення
міської ради  № 76 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 05 червня 2012 року № 1708 „Про затвердження Міської програми
імунопрофілактики та  захисту  населення  від  інфекційних хвороб на  2012-
2016 роки”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити доопрацьований  проект  рішення  міської  ради  №  76  ,,Про
внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  05  червня
2012 року № 1708 „Про затвердження Міської програми імунопрофілактики
та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки”.

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

Рішення прийнято.

13. СЛУХАЛИ:

Колодяжного С.О., який ознайомив з проектом рішення міської ради
№ 77 ,,Про  затвердження  Програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту
в м. Кіровограді на 2016 рік”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект  рішення  міської  ради  №  77 ,,Про  затвердження
Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2016 рік”.

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

Рішення прийнято.

Голова комісії І.Волков

Секретар комісії К. Шамардіна


