
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л  № 8
засідання постійної комісії з питань

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

від 25 травня 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., Товстоган Б.С.

Відсутні члени комісії:

Запрошені: Бабаєва О.В. - завідувач сектора 
інформаційного та комп’ютерного 
забезпечення Кіровоградської міської 
ради;
Вовк Ю.М. - начальник відділу соціальної
підтримки  населення  Кіровоградської
міської ради;
Господарикова О.П. - начальник відділу 
бухгалтерського обліку Кіровоградської 
міської ради;
Дорохіна Л.В. - начальник відділу сім’ї та 
молоді Кіровоградської міської ради;
Каменська  І.Е.  -  т.в.о.  начальника
управління  апарату  Кіровоградської
міської ради;
Коваленко С.М. - начальник управління з
питань  надзвичайних  ситуацій  та
цивільного  захисту  населення
Кіровоградської міської ради;
Костенко  Л.Д.  -  начальник  управління
освіти Кіровоградської міської ради;
Ксеніч  В.М.  -  начальник  управління
капітального будівництва Кіровоградської
міської ради;
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Макарук  О.О.  –  начальник  управління
охорони здоров'я Кіровоградської міської
ради;
Осауленко  О.О.  -  начальник  управління
економіки Кіровоградської міської ради;
Сисак І.О. - начальник служби у справах
дітей  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради;
Соколенко Т.М. - директор комунального
підприємства - Теплоенергетик”;
Стецюк В.Н. - заступник начальника 
фінансового  управління  Кіровоградської
міської ради;
Шевченко А.О. - начальник управління 
адміністративних послуг Кіровоградської 
міської ради;
Шишко  О.М.  -  головний  спеціаліст
з  питань  запобігання  і  виявлення
корупції та взаємодії з правоохоронними
та  контролюючими  органами
Кіровоградської міської ради

Присутні: Бойко С.В. - секретар міської ради;
Депутати  Кіровоградської  ради  сьомого
скликання: 
Смірнов В.О., Шамардін О.С.;
Кришко  О.В.  -  голова  Кіровської
(Фортечної) районної
у місті Кіровограді ради;
Постолатій  А.С.  -  заступник  голови
Ленінської (Подільської) районної у місті
Кіровограді ради;
Представники засобів масової інформації

Порядок денний:
1.  Про  перерозподіл  кошторисних  призначень  (лист  начальника

управління освіти Костенко Л.Д. від 07.04.2016 № 1353/1-01-09)

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

2.  Про  перерозподіл  кошторисних  призначень  (лист  начальника
управління охорони здоров'я Макарук О.О. від 11.05.2016 № 1771)
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Доповідає: Макарук  О.О.  –  начальник  управління
охорони здоров'я Кіровоградської міської
ради

3. Про перерозподіл кошторисних призначень (лист т.в.о. начальника
управління  апарату  Кіровоградської  міської  ради  Каменської  І.Е.
від 23.05.2016 № 104-мр/з)

Доповідає: Каменська І.Е. - т.в.о. начальника  
управління апарату Кіровоградської 
міської ради

4.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  290  ,,Про
затвердження  умов  оплати  праці  посадових  осіб  Кіровоградської
міської ради”

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

5.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  213  ,,Про
затвердження  Програми  розвитку  сімейних  форм  виховання  дітей-сиріт
та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  у  м.  Кіровограді
на 2016-2018 роки”

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

6.  Про  виділення  додаткових  коштів  з  бюджету  розвитку
(лист  начальника  відділу  сім’ї  та  молоді  Кіровоградської  міської  ради
Дорохіної Л.В. від 24.05.2016 № 544/01-18)

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

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 303 ,,Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918
Про затвердження програми Молодь Кіровограда” на 2015 - 2017 роки”

Доповідає: Дорохіна Л.В. - начальник відділу сім’ї та
молоді Кіровоградської міської ради
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8. Про погодження проекту рішення міської ради № 297 ,,Про внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  23  лютого  2016  року
№  63  ,,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

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 394 ,,Про внесення
змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 23 лютого 2016 року №
68  ,,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

10.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  308  ,,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”

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

11.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  401  ,,Про
внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016  року  № 67  ,,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

12.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  304  ,,Про
затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних
органів на 2016 рік”
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Доповідає: Шишко  О.М.  -  головний  спеціаліст
з  питань  запобігання  і
виявлення  корупції  та  взаємодії  з
правоохоронними  та  контролюючими
органами Кіровоградської міської ради

13.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  305  ,,Про
передачу  матеріальних  цінностей  Управлінню  патрульної  поліції
в  м.  Кіровограді  Департаменту  патрульної  поліції  Національної  поліції
України”

Доповідає: Шишко  О.М.  -  головний  спеціаліст
з  питань  запобігання  і
виявлення  корупції  та  взаємодії  з
правоохоронними  та  контролюючими
органами Кіровоградської міської ради

14.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  295  ,,Про
внесення  змін  та  доповнень  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 23 лютого 2016 року № 79 ,,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

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 431 ,,Про надання
одноразової грошової допомоги громадянам міста Кіровограда”

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

16.  Про  погодження  доопрацьованого  проекту  рішення  міської  ради
№ 432 ,,Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань щодо
надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста
Кіровограда”
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Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник відділу соціальної
підтримки  населення  Кіровоградської
міської ради

17.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  292  ,,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: Осауленко  О.О.  -  начальник  управління
економіки Кіровоградської міської ради

18.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  215  ,,Про
затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда на
період до 2020 року”

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

19.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  294  ,,Про
затвердження  Програми  регулювання  чисельності  безпритульних  тварин
у м. Кіровограді на 2016-2020 роки”

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

20.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  301  ,,Про
затвердження  Міської  програми  сприяння  створенню  та  підтримки
функціонування  об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків
у м. Кіровограді на 2016-2018 роки”

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

21.  Про  розгляд  питання  щодо  виділення  фінансової  допомоги
КП  ,,Теплоенергетик”  (лист  начальника  Головного  управління  житлово-
комунального господарства Хачатуряна О.С. від 12.05.2016 № 771/04-01-06)
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Доповідає: Хачатурян  О.С.  –  начальник  Головного
управління  житлово-комунального
господарства  Кіровоградської  міської
ради

22.  Про  розгляд  пропозицій  на  проведення  робіт (лист  начальника
Головного управління житлово-комунального господарства Хачатуряна О.С.
від 17.05.2016 № 106-вих)

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

23.  Про  погодження  доопрацьованого  проекту  рішення  міської  ради
№ 399 ,,Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської
ради від 23 лютого 2016 року № 66 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

24.  Про  погодження  доопрацьованого  проекту  рішення  міської  ради
№ 400 ,,Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської
ради  від  29  березня  2016  року  №  140  ,,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

25. Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2016 року

Доповідає: Стецюк В.Н. - заступник начальника 
фінансового управління Кіровоградської 
міської ради
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26.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  289  ,,Про
погодження  проекту  рішення міської  ради  № 289  ,,Про  внесення  змін  до
рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ,,Про міський бюджет
на 2016 рік”

Доповідає: Стецюк В.Н.  заступник начальника ‒
фінансового управління Кіровоградської 
міської ради

27. Про погодження проекту рішення міської ради № 138 ,,Про обсяги і
межі  повноважень,  які  визначаються  Кіровоградською  міською  радою
Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання
та їх виконавчим органам”

Доповідає: Волков І.В. - голова комісії

28.  Про  додаткову  потребу  у  коштах  на  благоустрій  району  (лист
голови  Ленінської  (Подільської)   районної  у  місті  Кіровограді  ради
Фросіняка Р.В. від 24.05.2016 № 612/01-32/06-1)

Доповідає: Волков І.В. - голова комісії

29.  Про  додаткову  потребу  у  коштах  на  благоустрій  району  (лист
голови  Кіровської  (Фортечної)  районної  у  місті  Кіровограді  ради
Кришка О.В. від 24.05.2016 № 1-14/26/1)

Доповідає: Волков І.В.  голова комісії‒

30. Про розгляд звернення комунального закладу ,,Навчально-виховне
об’єднання  Загальноосвітня  школа-інтернат  І-ІІІ  ступенів,  ліцей  Сокіл”,
центр  позашкільного  виховання  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської  області”  від  23.05.2016  №  371/01-12  щодо  виділення
додаткових асигнувань на проведення ремонтних робіт

Доповідає: Краснокутський  О.В.  -  депутат
Кіровоградської міської ради

31.  Про  розгляд  колективного  звернення  колективів  громадської
організації  автогаражного  об’єднання  ,,СЕВЕР”  -1150  та  автогаражних
кооперативів ,,Авіатор”-1”-683 та ,,Авіатор-2” – 236 про внесення пропозицій
щодо  встановлення  ставок  земельного  податку  по  м.  Кіровограду  для
гаражних кооперативів та товариств
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Доповідає: Краснокутський  О.В.  -  депутат
Кіровоградської міської ради

32. Про розгляд звернення садівницького товариства ,,АГРАРНИК” та
садового товариства ,,КОМУНАЛЬНИК” щодо проведення ремонтних робіт
під’їзної дороги

Доповідає: Краснокутський  О.В.  -  депутат
Кіровоградської міської ради

1. СЛУХАЛИ:
Костенко  Л.Д.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  необхідності

перерозподілу кошторисних призначень згідно з  листом управління освіти
від  07.04.2016  №  1353/1-01-09  (копія  додається)  для  покращення
матеріально-технічної  бази,  вивчення  та  впровадження  інноваційних
виробничих  технологій  по  державному  навчальному  закладу  -
Кіровоградський  професійний  ліцей  імені  Героя  Радянського  Союзу  О.С.
Єгорова”.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  перерозподіл  кошторисних  призначень  згідно  з  листом

управління освіти від 07.04.2016 № 1353/1-01-09.
Результати голосування:

,,за” – 7 (одноголосно).
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:
Макарук  О.О.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  необхідності

перерозподілу кошторисних призначень згідно з листом управління охорони
здоров’я  від  11.05.2016  №  1771  (копія  додається)  на  лікування
стоматологічних  захворювань  учасників  антитерористичної  операції  в
східних  областях  України,  їх  дітей  та  для  проведення  безкоштовної
протитуберкульозної  вакцинації  новонароджених  дітей  у  пренатальних
центрах, пологових будинках міста. 

ВИРІШИЛИ:
Погодити  перерозподіл  кошторисних  призначень  згідно  з  листом

управління охорони здоров’я від 11.05.2016 № 1771.

Результати голосування:
,,за” – 7 (одноголосно).
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Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Каменську  І.Е.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо необхідності

перерозподілу кошторисних призначень згідно з листом управління апарату
міської  ради  від  23.05.2016  №  104-мр/з  (копія  додається)  на  підвищення
кваліфікації  депутатів  та  на  удосконалення  електронної  системи
голосування ,,Рада-В”.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  всі  члени  комісії,
Господарикова О.П.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  перерозподіл  кошторисних  призначень  згідно  з  листом

управління апарату міської ради від 23.05.2016 № 104-мр/з.

Результати голосування:
,,за” – 4,

,,проти” – 0,
,,утримались” – 3.

Рішення прийнято. 

4. СЛУХАЛИ:
Господарикову О.П., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки

проекту рішення міської ради № 290 ,,Про затвердження умов оплати праці
посадових осіб  Кіровоградської  міської  ради” та  ознайомила  з  основними
його положеннями.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради № 290 ,,Про затвердження умов 

оплати праці посадових осіб Кіровоградської міської ради”.

Результати голосування:
,,за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:
Сисак І.О., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проекту

рішення міської ради № 213 ,,Про затвердження Програми розвитку сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
у  м.  Кіровограді  на  2016-2018  роки”  та  ознайомила  з  основними  його
положеннями.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  213  ,,Про  затвердження

Програми  розвитку  сімейних  форм  виховання  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування, у м. Кіровограді на 2016-2018 роки”.

Результати голосування:
,,за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ:
Дорохіну  Л.В.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  виділення

додаткових коштів згідно з листом відділу сім’ї та молоді Кіровоградської
міської ради від 24.05.2016 № 544/01-18 (копія додається) на утримання та
капітальний ремонт дитячо-юнацького клубу ,,Чайка” відділу сім’ї та молоді
Кіровоградської міської ради.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  перерозподіл  коштів  міського бюджету (бюджет розвитку)

згідно  з  листом  відділу  сім’ї  та  молоді  Кіровоградської  міської  ради
від 24.05.2016 № 544/01-18.

Результати голосування:
,,за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:
Дорохіну  Л.В.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту  рішення  міської  ради  №  303  ,,Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918” та відповіла на
запитання членів комісії. 

Начальник  відділу  сім’ї  та  молоді  запропонувала  внести  зміни
до  міського  бюджету,  а  саме  передбачити  додаткові  асигнування
в сумі 150,0 тис. грн на утримання та капітальний ремонт дитячо-юнацького
клубу ,,Чайка” відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради згідно з
листом відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради від 24.05.2016
№ 544/01-18  та  внести  відповідні  зміни  до  додатку  ,,Обсяг  фінансування
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заходів щодо реалізації програми Молодь Кіровограда” на 2015-2017 роки”‟
до даного проекту рішення.

ВИРІШИЛИ:
1.  Внести  зміни  до  додатку  Обсяг  фінансування  заходів  щодо‟

реалізації  програми Молодь Кіровограда”  на  2015-2017 роки” до  проекту‟
рішення № 303 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради‟
від  27  січня  2015  року  № 3918”,  а  саме  збільшити видатки  на  фінансове
забезпечення на 2016 рік по головному розпоряднику коштів  управлінню‒
капітального  будівництва  міської  ради  на  150,0  тис.  грн  (у  графах
9,  11  підпункту  1.7.3  Капітальний  ремонт  приміщень  дитячо-юнацьких‟
клубів,  що  здійснюється  управлінням  капітального  будівництва
Кіровоградської міської ради” цифру 400,0” замінити на цифру 550,0”).‟ ‟

2. Погодити проект рішення міської ради № 303 Про внесення змін до‟
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  №  3918”  з
урахуванням змін.

Результати голосування:
за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:
Бабаєву  О.В.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту  рішення  міської  ради  №  297  ‟Про внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  23  лютого  2016  року  №  63  Про‟
затвердження  Програми  інформатизації  та  електронного  самоврядування
Електронне  місто”  на  ‟ 2016-2018  роки”,  ознайомила  з  основними  його

положеннями та відповіла на запитання членів комісії.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради № 297 ‟Про внесення змін до

рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 Про‟
затвердження  Програми  інформатизації  та  електронного  самоврядування
Електронне місто” на ‟ 2016-2018 роки”.

Результати голосування:
за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.
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9. СЛУХАЛИ:
Шевченка  А.О.,  який  пояснив  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту  рішення  міської  ради  №  394  ‟Про внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  23  лютого  2016  року  №  68  Про‟
затвердження  Програми  реалізації  вимог  Закону  України  Про‟
адміністративні послуги” на 2016-2018 роки”, ознайомив з основними його
положеннями та відповів на запитання членів комісії.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради № 394 ‟Про внесення змін до

рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 Про‟
затвердження  Програми  реалізації  вимог  Закону  України  Про‟
адміністративні послуги” на 2016-2018 роки”.

Результати голосування:
за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

10. СЛУХАЛИ:
Ксеніча  В.М.,  який  пояснив  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту  рішення  міської  ради  №  308  ‟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”, ознайомив  з  основними  його
положеннями та відповів на запитання членів комісії. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИСТУПИЛИ:
Волков  І.В.,  голова  комісії,  який  зауважив,  що  враховуючи  зміни,

внесені  до  проекту  рішення  міської  ради  №  303  Про  внесення  змін  до‟
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  №  3918”  в
частині   збільшення  видатків  по  головному  розпоряднику  коштів  ‒
управлінню  капітального  будівництва  міської  ради  за  КФК  091105
Утримання  клубів  підлітків  за  місцем  проживання”  на  150,0  тис.  грн  за‟
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рахунок  коштів  бюджету  розвитку,  необхідно  внести  відповідні  зміни  до
Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення м.
Кіровограда на 2016-2018 роки. 

ВИРІШИЛИ:
1. Погодити проект рішення міської ради № 308 ‟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”.

2.  У  випадку  погодження  постійною  комісією  пропозиції  щодо
внесення  змін  до  міського  бюджету  в  частині  збільшення  видатків  по
головному  розпоряднику  коштів   управлінню  капітального  будівництва‒
міської  ради за  КФК  091105  Утримання  клубів  підлітків  за  місцем‟
проживання”  на  150,0  тис.  грн,  внести  зміни  до  Програми  капітального
будівництва,  реконструкції  та  капітального  ремонту  об’єктів  комунального
господарства  і  соціально-культурного  призначення  м.  Кіровограда
на  2016-2018  роки,  затвердженої  рішенням  Кіровоградської  міської  ради
від 23.02.2016 № 85 (зі змінами), а саме збільшити видатки за КФК 091105
Утримання клубів підлітків за місцем проживання” на 150,0 тис. грн. ‟

Результати голосування:
за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ:
Коваленка  С.М.,  який  пояснив  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту рішення міської ради №  401 ‟Про внесення доповнень до рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  23  лютого  2016  року  №  67  Про‟
затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків на 2016-2018 роки” та ознайомив з основними його положеннями.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради № 401 ‟Про внесення доповнень

до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 Про‟
затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків на 2016-2018 роки”.

Результати голосування:
за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.



15

12. СЛУХАЛИ:
Шишка  О.М.,  який  пояснив  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту  рішення  міської  ради  №  304  ‟Про  затвердження  Програми
матеріальної  підтримки  діяльності  правоохоронних  органів  на  2016  рік”,
ознайомив з основними його положеннями та відповів на запитання членів
комісії.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  304  ‟Про  затвердження

Програми  матеріальної  підтримки  діяльності  правоохоронних  органів
на 2016 рік”.

Результати голосування:
за” – 0,‟

проти” – 0,‟
утримались” – 7.‟

Рішення не прийнято. 

13. СЛУХАЛИ:
Шишка  О.М.,  який  пояснив  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту рішення міської ради № 305 ‟Про передачу матеріальних цінностей
Управлінню патрульної  поліції  в  м.  Кіровограді  Департаменту  патрульної
поліції  Національної  поліції  України”  та  ознайомив  з  основними  його
положеннями.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  305  ‟Про  передачу

матеріальних  цінностей  Управлінню  патрульної  поліції  в  м.  Кіровограді
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України”.

Результати голосування:
за” – 0,‟

проти” – 0,‟
утримались” – 7.‟

Рішення не прийнято. 

14. СЛУХАЛИ:
Вовк Ю.М., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проекту

рішення  міської  ради  295  ‟Про внесення  змін  та  доповнень  до  рішення
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Кіровоградської  міської  ради  від  23  лютого  2016  року  №  79  Про‟
затвердження  Комплексної  програми  підтримки  учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей –
мешканців  м.  Кіровограда  на  2016  рік”,  ознайомила  з  основними  його
положеннями та відповіла на запитання депутатів.

ВИСТУПИЛИ:
Волков  І.В.,  голова  комісії,  який  зауважив,  що  членам  комісії  дуже

важко  порівнювати  положення,  які  міститься  у  проектах  рішень  щодо
внесення змін до рішень міської ради, з попередньою редакцією зазначених
рішень. 

Голова  комісії  запропонував  доручити  секретарю  Кіровоградської
міської ради довести до відома керівників виконавчих органів міської ради
вимогу постійної комісії міської ради стосовно підготовки проектів рішень з
питань  щодо  внесення  змін  до  рішень  міської  ради,  а  саме  додавати  до
зазначених проектів рішень порівняльні таблиці або копії  рішень, до яких
вносяться зміни.

Краснокутський  О.В.,  член  комісії,  який  запропонував  Головному
управлінню  житлово-комунального  господарства,  відділу  соціальної
підтримки  населення  міської  ради  розглянути  можливість  щодо  внесення
змін  до  Комплексної  програми  підтримки  учасників  антитерористичної
операції  в  східних  областях  України  та  членів  їх  сімей  –  мешканців  м.
Кіровограда  на  2016  рік  в  частині  виділення  фінансового  ресурсу  на
проведення  ремонтних  робіт  у  аварійному  житловому  фонді  учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей за потребою. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Погодити проект рішення міської ради № 295 ‟Про внесення змін та

доповнень  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  23  лютого
2016  року  №  79  Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки‟
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів
їх сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік”.

Результати голосування:
за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

2.1.  Доручити  відділу  соціальної  підтримки  населення  спільно  з
Головним управлінням житлово-комунального господарства та управлінням
капітального будівництва Кіровоградської міської ради опрацювати питання
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щодо  можливості  внесення  змін  до  Комплексної  програми  підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів
їх  сімей  –  мешканців  м.  Кіровограда  на  2016  рік  в  частині  виділення
фінансового  ресурсу  на  проведення  ремонтних  робіт  у  житловому  фонді
учасників  антитерористичної  операції  та  членів  їх  сімей,  який має  ознаки
аварійності. 

2.2.  Відділу  соціальної  підтримки населення  Кіровоградської  міської
ради доповісти постійній  комісії  про результати опрацювання зазначеного
питання.

Результати голосування:
за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

15. СЛУХАЛИ:
Вовк Ю.М., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проекту

рішення міської ради №  431 ‟Про надання одноразової грошової допомоги
громадянам міста Кіровограда”, ознайомила з основними його положеннями
та відповіла на запитання членів комісії.

ВИСТУПИЛИ:
Краснокутський О.В.,  член комісії,  який запропонував першочергово

розглянути  проект  рішення  №  432  ‟Про  затвердження  Положення  про
комісію  з  розгляду  питань  щодо  надання  одноразової  адресної  грошової
допомоги мешканцям міста Кіровограда” для того, щоб врахувати у проекті
рішення
№  431  ‟Про  надання  одноразової  грошової  допомоги  громадянам  міста
Кіровограда”  всіх громадян, які станом на сьогодні звернулися до депутатів
міської ради за такою допомогою. 

Вовк Ю.М., яка пояснила процедуру опрацювання депутатських запитів
щодо  надання  одноразової  грошової  допомоги  громадянам  міста
Кіровограда,  підготовки  та  винесення  відповідних  проектів  рішень  на
розгляд постійних комісій та сесії міської ради. 

Цертій  О.М.,  заступник  голови  комісії,  який  запропонував  погодити
проект  рішення  №  431  ‟Про  надання  одноразової  грошової  допомоги
громадянам  міста  Кіровограда”,  доручити  відділу  соціальної  підтримки
населення міської  ради підготувати окремий додаток  зі  списком громадян
міста,  які  мають  право  на  отримання  одноразової  матеріальної  допомоги
відповідно  до  Положення  про  комісію  з  розгляду  питань  щодо  надання
одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям міста  Кіровограда.  В
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разі затвердження зазначеного Положення в ході засідання сесії, розглянути
пропозицію щодо врахування додаткового додатку у даному проекті рішення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
Волков І.В. залишив засідання постійної комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  431  ‟Про  надання

одноразової грошової допомоги громадянам міста Кіровограда”.
2.  Доручити відділу соціальної підтримки населення Кіровоградської

міської  ради  підготувати  окремий  додаток  до  даного  проекту  рішення  зі
списком  громадян  міста,  які  мають  право  на  отримання  одноразової
матеріальної  допомоги  відповідно  до  Положення  про  комісію  з  розгляду
питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста Кіровограда, для розгляду в ході засідання сесії.

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

16. СЛУХАЛИ:
Вовк  Ю.М.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  підготовки

доопрацьованого  проекту  рішення міської  ради №  432 ‟Про затвердження
Положення  про  комісію  з  розгляду  питань  щодо  надання  одноразової
адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кіровограда”  (додається),
ознайомила  з  основними  його  положеннями  та  відповіла  на  запитання
депутатів.

ВИСТУПИЛИ:
Краснокутський  О.В.,  член  комісії,  який  вніс  пропозицію  в

пункті  5.11  розділу  5  Порядок  надання  одноразової  адресної  грошової‟
допомоги”  доопрацьованого  проекту  Положення  про  комісію  з  розгляду
питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста  Кіровограда  слова  на  протязі”  замінити  на  слова  протягом”,‟ ‟
виключити з пункту 5.6 абзац 3: на амбулаторне та стаціонарне лікування ‟ ‒
від 500,00 грн до 1 000,00 грн”.

Цертій О.М., заступник голови комісії, запропонував внести зміни до
абзацу  6  пункту  5.6  розділу  5  Порядок  надання  одноразової  адресної‟
грошової допомоги” проекту Положення про комісію з розгляду питань щодо
надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста
Кіровограда, а саме розмір матеріальної допомоги 20‟  000,00 грн” замінити
на 50‟  000,00 грн”.

Вовк Ю.М., яка запропонувала внести уточнення до абзацу 3 пункту 5.6
розділу 5 Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги”‟ , а саме
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слова  на  амбулаторне  та  стаціонарне  лікування”  замінити  на  слова  на‟ ‟
амбулаторне та стаціонарне лікування за рішенням виконавчого комітету”. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
Під  час  обговорення  питання  Волков  І.В.  долучився  до  роботи

постійної комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Внести  зміни  доопрацьованого  проекту  Положення  про  комісію  з

розгляду  питань  щодо  надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги
мешканцям міста Кіровограда, а саме:

до  пункту  5.6  розділу  5  Порядок  надання  одноразової  адресної‟
грошової допомоги”: 

у абзаці 3 слова на амбулаторне та стаціонарне лікування” замінити на‟
слова  на  амбулаторне  та  стаціонарне  лікування  за  рішенням  виконавчого‟
комітету”;

у абзаці  6 розмір матеріальної допомоги 20‟  000,00 грн” замінити на
50‟  000,00 грн”;

у пункті 5.11 слова на протязі” замінити на слова протягом”.‟ ‟
2. Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 432 ‟Про

затвердження  Положення  про  комісію  з  розгляду  питань  щодо  надання
одноразової  адресної  грошової  допомоги мешканцям міста Кіровограда” зі
змінами.

Результати голосування:
за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

Краснокутський О.В. залишив засідання постійної комісії.

17. СЛУХАЛИ:
Осауленко  О.О.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту  рішення  міської  ради  №  292  ‟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” та ознайомила з основними його положеннями.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради №  292 ‟Про внесення змін до

рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  03  червня  2014  року  №  3145
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Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період‟
до 2017 року”.

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

18. СЛУХАЛИ:
Осауленко  О.О.,  яка  пояснила  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту рішення міської ради №  215 ‟Про затвердження Плану дій сталого
енергетичного розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року”, ознайомила з
основними його положеннями та відповіла на запитання депутатів.

ВИСТУПИЛИ:
Цертій О.М., заступник голови комісії, який зауважив, що даний проект

рішення  потребує  доопрацювання  в  частині  коригування  показників  по
запланованим заходам. 

Під  час  обговорення  питання  Краснокутський  О.В.  долучився  до

роботи постійної комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Доручити  управлінню  економіки  Кіровоградської  міської  ради

доопрацювати проект рішення міської ради № 215 ‟Про затвердження Плану
дій сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року” з
урахуванням зауважень депутатів.

2. Винести доопрацьований  проект рішення міської ради №  215 ‟Про
затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда на
період до 2020 року” на розгляд третьої сесії міської ради.

Результати голосування:
за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

19. СЛУХАЛИ:
Хачатуряна  О.С.,  який  пояснив  присутнім підстави  щодо підготовки

проекту  рішення  міської  ради  №  294  ‟Про  затвердження  Програми
регулювання чисельності  безпритульних тварин  у  м.  Кіровограді  на  2016-
2020  роки”,  ознайомив  з  основними  його  положеннями  та  відповів  на
запитання депутатів.
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ВИСТУПИЛИ:
Волков  І.В.,  голова  комісії,  який  зауважив,  що  проект  Програми

регулювання чисельності  безпритульних тварин  у  м.  Кіровограді  на  2016-
2020 роки має декларативний характер. 

Краснокутський  О.В.,  член  комісії,  який  запропонував  доручити
управлінню  Головного  управління  житлово-комунального  господарства
спільно  з  фінансовим  управлінням  Кіровоградської  міської  ради  за
результатами виконання міського бюджету за І півріччя опрацювати питання
щодо  виділення  з  міського  бюджету  фінансового  ресурсу  на  будівництво
притулку тимчасового утримання безпритульних тварин.

Цертій  О.М.,  заступник  голови  комісії,  якій  зауважив,  що  у  проекті
Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Кіровограді
на 2016-2020 роки необхідно чітко встановлювати терміни щодо виконання
визначених  заходів,  та  запропонував  відправити  проект  Програми  на
доопрацювання. 

Шамардіна  К.О.,  секретар  комісії,  яка  запропонувала  внести
доповнення  до  підпункту  3.2  Заходів  Програми  регулювання  чисельності
безпритульних тварин у м. Кіровограді на 2016-2020 роки, а саме графу 5
Джерела фінансування” доповнити словами міський бюджет”. ‟ ‟

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Внести  зміни  до  підпункту  3.2  Заходів  Програми  регулювання

чисельності безпритульних тварин у м. Кіровограді на 2016-2020 роки, а саме
графу 5 Джерела фінансування” доповнити словами міський бюджет”.‟ ‟

2.  Погодити  проект рішення міської  ради №  294 ‟Про затвердження
Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Кіровограді
на 2016-2020 роки” зі змінами.

3.  Рекомендувати  міському  голові  за  підсумками  виконання  міського
бюджету  за  І  півріччя  2016  року  Головному  управлінню  житлово-
комунального  господарства  спільно  з  фінансовим  управлінням
Кіровоградської  міської  ради  внести  зміни  до  Програми  регулювання
чисельності  безпритульних  тварин  у  м.  Кіровограді  на  2016-2020  роки
шляхом наповнення її фінансовим ресурсом та встановлення чітких термінів
щодо виконання заходів Програми та освоєння коштів. 

Результати голосування:
за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.
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20. СЛУХАЛИ:
Хачатуряна  О.С.,  який  пояснив  присутнім підстави  щодо підготовки

проекту рішення міської ради №  301 ‟Про затвердження Міської програми
сприяння створенню та підтримки функціонування об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків у м. Кіровограді на 2016-2018 роки” та ознайомив
з основними його положеннями.

ВИСТУПИЛИ:
Табалов  А.О.,  член  комісії,  який  зауважив,  що механізм  та  порядок

співфінансування  Міської  програми  сприяння  створенню  та  підтримки
функціонування  об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків  у
м.  Кіровограді  на  2016-2018  роки,  передбачений  абзацом  1  частини  2
Порядок  відбору  поданих  заяв  ОСББ  на  отримання  підтримки  та‟

співфінансування”,  суперечить  бюджетному  законодавству:  на  виконання
Програми  у  бюджеті  міста  передбачені  кошти  на  поточний  рік,  а
використовуватися вони будуть у наступному році. 

Він  запропонував розробити  критерії  щодо визначення  будинків,  які
першочергово  потребують  проведення  капітальних  ремонтів,  створити
відповідну  комісію,  до  складу  якої  включити  депутатів  від  всіх  фракцій,
представників  громадських  організацій,  та  внести  зміни  до
частини 2 Порядок відбору поданих заяв ОСББ на отримання підтримки та‟
співфінансування”  розділу  6  Механізм  та  порядок  співфінансування”‟
проекту Програми, а саме абзац 2 викласти у новій редакції: 

‟Після  погодження  пропозиції  щодо  співфінансування  спеціально
створеною  комісією  міської  ради,  в  порядку  черговості,  об’єкт
співфінансування  вноситься  окремим  додатком  до  Програми  розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда”.

Цертій О.М., заступник голови комісії, запропонував внести зміни до
розділу 5 Напрями використання бюджетних коштів” проекту Програми, а‟
саме:

у абзаці 5 виключити слова утеплення фасадів”;‟
доповнити  абзацом:  проведення  заходів  щодо  підвищення‟

енергоефективності будинків”.
Заступник  голови  комісії  вніс  пропозицію  внести  зміни  до

розділу 6 Механізм та порядок співфінансування”, а саме в пункті Третій‟ ‟
етап”  частини  6  Етапи  здійснення  співфінансування”  абзац  5  викласти  в‟
редакції: ‟У разі виникнення аварійних ситуацій, підтверджених висновками
спеціалізованих  організацій,  ОСББ  можуть  надати  відповідні  документи  з
пропозиціями  щодо  заходів  даної  Програми  без  дотримання  7-річного
терміну” або виключити зазначений абзац.



23

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Внести зміни до проекту  Міської програми сприяння створенню та

підтримки  функціонування  об’єднань  співвласників  багатоквартирних
будинків у м. Кіровограді на 2016-2018 роки, а саме:

до розділу 5 Напрями використання бюджетних коштів”:‟
у абзаці 5 виключити слова утеплення фасадів”;‟
доповнити  абзацом:  проведення  заходів  щодо  підвищення‟

енергоефективності будинків”;
до розділу 6 Механізм та порядок співфінансування”:‟
абзаци  1,  2  частини  2  Порядок  відбору  поданих  заяв  ОСББ  на‟

отримання підтримки та співфінансування” викласти в редакції:
Заявки  на  співфінансування  у  2016  році  приймаються  після‟

затвердження  даної  Програми  та  внесення  відповідних  змін  до  Програми
розвитку  житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  міста
Кіровограда на 2016 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23 лютого
2016 року № 66”;

Після  погодження  пропозиції  щодо  співфінансування  постійною‟
комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного  розвитку,  житлово-комунального  господарства,
енергозбереження  та  комунальної  власності,  в  порядку  черговості,  об’єкт
співфінансування  вноситься  окремим  додатком  до  Програми  розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда”;

у  пункті  3  Третій  етап”  частини  6  Етапи  здійснення‟ ‟
співфінансування”  виключити  абзац  5  ‟У  разі  виникнення  ситуацій,  які
можуть вплинути на безпечну експлуатацію будинку, ОСББ можуть надати
відповідні  документи  з  пропозиціями  щодо  заходів  даної  Програми  без
дотримання 7-річного терміну”.

2.  Погодити  проект рішення міської  ради №  301 ‟Про затвердження
Міської  програми  сприяння  створенню  та  підтримки  функціонування
об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків  у  м.  Кіровограді
на 2016-2018 роки” зі змінами та доповненнями.

Результати голосування:
за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

21. СЛУХАЛИ:
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Хачатуряна  О.С.,  який  пояснив  присутнім  підстави  щодо  розгляду
питання  про  виділення  фінансової  допомоги  КП  Теплоенергетик”  ‟ та
ознайомив з основними його положеннями. 

ВИСТУПИЛИ:
Соколенко Т.М., яка пояснила присутнім підстави щодо необхідності

виділення фінансової допомоги КП Теплоенергетик”.‟
Волков І.В., голова комісії, який зауважив, що питання  про виділення

фінансової допомоги КП Теплоенергетик” є дуже важливим, зазначив, що у‟
вирішенні  такого  питання  повинен  брати  участь  міський  голова  або
заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
згідно з розподілом функціональних повноважень

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Стецюк В.Н.

ВИРІШИЛИ:
1.  Рекомендувати  міському  голові  розпорядженням  міського  голови

створити  комісію  з  питань  вивчення  фінансово-господарського  стану
комунального підприємства Теплоенергетик”.‟

2. Створеній комісії за результатами вивчення та опрацювання даного
питання  надати  пропозиції  постійним  комісіям  міської  ради  з  питань
бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного
розвитку,  з  питань  житлово-комунального  господарства,  енергозбереження
та комунальної власності до 01.07.2016.

Результати голосування:
за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

22. СЛУХАЛИ:
Хачатуряна О.С., який пояснив присутнім пропозиції щодо проведення

робіт,  зазначених  у  листі  начальника  Головного  управління  житлово-
комунального господарства міської ради від 17.05.2016 № 106-вих.

ВИРІШИЛИ:
1.  Лист  начальника  Головного  управління  житлово-комунального

господарства міської ради від 17.05.2016 № 106-вих взяти до відома.
2.  За  результатами  виконання  міського  бюджету  за  І  півріччя

2016 року розглянути зазначений лист по суті. 

Результати голосування:
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за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

23. СЛУХАЛИ:
Хачатуряна  О.С.,  який  пояснив  присутнім підстави  щодо підготовки

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 399 ‟Про внесення змін та
доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року
№  66  Про  затвердження  Програми  розвитку  житлово-комунального‟
господарства  та  благоустрою  міста  Кіровограда  на  2016  рік”  (додається),
ознайомив з основними його положеннями та відповів на запитання членів
комісії.

Під  час  обговорення  питання  Товстоган  Б.С.  залишив  засідання

постійної комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  доопрацьований проект рішення міської  ради №  399 ‟Про

внесення  змін  та  доповнень  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  23  лютого  2016  року  №  66  Про  затвердження  Програми  розвитку‟
житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  міста  Кіровограда  на
2016 рік”. 

Результати голосування:
за” – 5,‟

проти” – 0,‟
утримались” – 1.‟

Рішення прийнято. 

24. СЛУХАЛИ:
Хачатуряна  О.С.,  який  пояснив  присутнім підстави  щодо підготовки

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 400 ‟Про внесення змін та
доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року
№  140  Про  затвердження  Програми  будівництва,  реконструкції,  ремонту‟
доріг  та  експлуатації  дорожньої  системи в  місті  Кіровограді  на  2016  рік”
(додається),  ознайомив  з  основними  його  положеннями  та  відповів  на
запитання членів комісії.

ВИСТУПИЛИ:
Волков  І.В.,  голова  комісії,  який  наголосив  на  тому,  що  необхідно

вносити  на  розгляд  постійної  комісії  проекти  рішень  міської  ради  в
остаточний  редакції,  щоб  депутати  мали  змогу  заздалегідь  знайомитися  з
положеннями, зазначеними в них.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 400 ‟Про

внесення  змін  та  доповнень  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 29 березня 2016 року № 140 Про затвердження Програми будівництва,‟
реконструкції,  ремонту  доріг  та  експлуатації  дорожньої  системи  в  місті
Кіровограді на 2016 рік”.

2. Враховуючи заходи, передбачені доопрацьованими проектами рішень
№399 ‟Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської
ради від 23 лютого 2016 року № 66 Про затвердження Програми розвитку‟
житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  міста  Кіровограда  на
2016  рік”  та  №  400  ‟Про  внесення  змін  та  доповнень  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  березня  2016  року  №  140  Про‟
затвердження  Програми  будівництва,  реконструкції,  ремонту  доріг  та
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік”, доручити
Головному управлінню житлово-комунального господарства Кіровоградської
міської ради перерозподілити видатки за кодами функціональної класифікації
видатків згідно з додатками 2, 3 до проекту рішення № 399 та внести зміни до
джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік згідно з додатком 4.

Результати голосування:
за” – 5,‟

проти” – 0,‟
утримались” – 1.‟

Рішення прийнято. 

25. СЛУХАЛИ:
Стецюка В.Н, який ознайомив присутніх з інформацією до звіту про

виконання  міського  бюджету  м.  Кіровограда  за  І  квартал  2016  року  та
відповів на запитання депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Інформацією до звіту про виконання міського бюджету м. Кіровограда

за І квартал 2016 року взяти до відома.

Результати голосування:
за” – 7 (одноголосно).‟
Рішення прийнято. 



27

26. СЛУХАЛИ:
Стецюка В.Н, який ознайомив присутніх з  проектом рішення міської

ради  № 289  ‟Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  № 289  Про‟
внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 Про‟
міський бюджет на 2016 рік” та ознайомив з основними його положеннями.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Внести  зміни  до  проекту  рішення  міської  ради  №  289  ‟Про

погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  289  Про  внесення  змін  до‟
рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 Про міський бюджет на‟
2016 рік”, а саме врахувати збільшення видатків за КФК 091105 Утримання‟
клубів  підлітків  за  місцем  проживання”  на  150,0  тис.  грн.  за  рахунок
залучення вільного залишку бюджету.

2.  Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  289  ‟Про  погодження
проекту рішення міської ради № 289 Про внесення змін до рішення міської‟
ради від 24 грудня 2015 року № 40 Про міський бюджет на 2016 рік” зі‟
змінами.

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято. 

27. СЛУХАЛИ:
Волкова  І.В.,  голову  комісії,  який  ознайомив  присутніх  з  проектом

рішення  міської  ради  №  138  ‟Про  обсяги  і  межі  повноважень,  які
визначаються  Кіровоградською  міською  радою  Кіровській  та  Ленінській
районним  у  м.  Кіровограді  радам  сьомого  скликання  та  їх  виконавчим
органам” та ознайомив з основними його положеннями.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1. Проект рішення міської ради № 138 ‟Про обсяги і межі повноважень,
які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській
районним  у  м.  Кіровограді  радам  сьомого  скликання  та  їх  виконавчим
органам” взяти до відома.

2. Винести даний проект рішення на розгляд сесії.

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято. 
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28. СЛУХАЛИ:
Волкова І.В., голову комісії, який ознайомив присутніх з листом голови

Ленінської (Подільської) районної у місті Кіровограді ради Фросіняка Р.В.
від 24.05.2016 № 612/01-32/06-1 (копія додається) про додаткову потребу у
коштах на благоустрій району.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити внесення змін до показників міського бюджету на 2016 рік

згідно  з  листом  голови  Ленінської  районної  у  місті  Кіровограді  ради
від  24.05.2016  № 612/01-32/06-1,  а  саме  передбачити  в  міському  бюджеті
кошти на зазначені цілі в сумі 200,0 тис. грн за рахунок залучення вільного
залишку бюджету.

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято. 

29. СЛУХАЛИ:
Волкова І.В., голову комісії, який ознайомив присутніх з листом голови

Кіровської  (Фортечної)  районної  у  місті  Кіровограді  ради  від  24.05.2016
№ 1-14/26/1 (копія додається) про додаткову потребу у коштах на благоустрій
району.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити внесення змін до показників міського бюджету на 2016 рік

згідно  з  листом  голови  Кіровської  районної  у  місті  Кіровограді  ради
від 24.05.2016 № 1-14/26/1, а саме передбачити в міському бюджеті кошти на
зазначені цілі в сумі 200,0 тис. грн за рахунок залучення вільного залишку
бюджету.

Результати голосування:
за” – 6 (одноголосно).‟
Рішення прийнято. 

Шамардіна К.О. залишила засідання постійної комісії.
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30. СЛУХАЛИ:
Краснокутського  О.В.,  члена  комісії,  який  ознайомив  присутніх  зі

зверненням  комунального  закладу  Навчально-виховне  об’єднання‟
Загальноосвітня  школа-інтернат  І-ІІІ  ступенів,  ліцей  Сокіл”,  центр‟ ‟

позашкільного  виховання  Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської
області” від 23.05.2016 № 371/01-12 (додається) щодо виділення додаткових
асигнувань на проведення ремонтних робіт.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ: 
Доручити  управлінню  капітального  будівництва,  управлінню  освіти

спільно з фінансовим управлінням Кіровоградської міської ради опрацювати
звернення  керівництва  комунального  закладу  Навчально-виховне‟
об’єднання  Загальноосвітня  школа-інтернат  І-ІІІ  ступенів,  ліцей  Сокіл”,‟ ‟
центр  позашкільного  виховання  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської  області”  від  23.05.2016  №  371/01-12  щодо  збільшення
обсягів асигнувань для проведення заходів з енергоефективності  та внести
відповідні пропозиції під час коригування міського бюджету.

Результати голосування:
за” – 5 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

31. СЛУХАЛИ:

Краснокутського  О.В.,  члена  комісії,  який  ознайомив  присутніх  з
колективним зверненням громадської організації автогаражного об’єднання
СЕВЕР”-1150,  автогаражних  кооперативів  Авіатор”-1”-683  та‟ ‟
Авіатор-2”-236 від 23.05.2016 про внесення пропозицій щодо встановлення‟

ставок земельного податку для гаражних кооперативів і товариств міста на
рівні 0,03 % від нормативної грошової оцінки землі та врахування зазначеної
пропозиції при підготовці проекту рішення міської ради про затвердження
ставок  земельного  податку  по  м.  Кіровограду  на  2017  рік  (додається).
Запропонував  доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
опрацювати колективне звернення автогаражного об’єднання і кооперативів
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до 01.06.2016 та врахувати його при підготовці проекту рішення міської ради
про затвердження ставок земельного податку по м. Кіровограду на 2017 рік. 

ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради  опрацювати
колективне  звернення  автогаражного  об’єднання  СЕВЕР”-1150,‟
автогаражних  кооперативів  Авіатор”-1”-683  та  Авіатор-2”-236  до‟ ‟
01.06.2016 та врахувати його при підготовці проекту рішення міської ради
про затвердження ставок земельного податку по м. Кіровограду на 2017 рік
для винесення на розгляд наступного засідання постійної комісії міської ради
з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку та сесії міської ради.

Результати голосування:
за” – 5 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.

32. СЛУХАЛИ:
Краснокутського  О.В.,  члена  комісії,  який  ознайомив  присутніх  зі

зверненням  садівницького товариства АГРАРНИК” та садового товариства‟
КОМУНАЛЬНИК” (додається) щодо проведення ремонтних робіт під’їзної‟

дороги.

ВИРІШИЛИ:

Направити  звернення  садівницького  товариства  АГРАРНИК”  та‟
садового товариства КОМУНАЛЬНИК” до Головного управління житлово-‟
комунального господарства Кіровоградської  міської ради для опрацювання
та надання пропозицій.

Результати голосування:
за” – 5 (одноголосно).‟
Рішення прийнято.
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Голова комісії І. Волков

Секретар комісії К. Шамардіна


