
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л   №  1
засідання постійної комісії з питань

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

від 23 грудня 2015 року м. Кіровоград

Голова комісії Волков І.В.

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

Запрошені: Кришко О.В. - голова Кіровської районної у
м. Кіровограді ради;
Фросіняк Р.В. - голова Ленінської районної
у м. Кіровограді ради;
Бочкова  Л.Т.  –  начальник  фінансового
управління Кіровоградської міської ради,
Макарук  О.О.  –  начальник  управління
охорони  здоров’я  Кіровоградської  міської
ради,
Погребнюк  Р.А.  –  заступник  начальника
Головного  управління  житлово-
комунального  господарства
Кіровоградської міської ради;
Кириченко О.Г. -  представник Управління
СБУ в Кіровоградській області;
Шишко  О.М.  –  головний  спеціаліст  з
питань запобігання і виявлення корупції та
взаємодії  з  правоохоронними  і
контролюючими органами Кіровоградської
міської ради;
Бердніков О.А. - директор територіального
центру  соціального  обслуговування
Кіровського району м. Кіровограда

Присутні: Райкович А.П.  –  Кіровоградський  міський
голова;
Смірнов  В.О.  –  секретар  Кіровоградської
міської ради;
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Артюх  О.І.  –  депутат  Кіровоградської
міської ради сьомого скликання;
Линченко  М.Д.  -  депутат  Кіровоградської
міської ради сьомого скликання;
Пінчук  В.В.  -  депутат  Кіровоградської
міської ради сьомого скликання
Васильєв Д.М.  –  он-лайн видання "Перша
електронна газета";
Лісніченко  П.Ю.  –  он-лайн  видання
"Златопіль";
Зубова  А.О.  –  он-лайн  видання  "Рідний
Кіровоград";
Дзюбак А.С. – он-лайн видання "Гречка"

Порядок денний:

1.  Про  обрання  заступника  голови  та  секретаря  постійної  комісії
міської ради

Доповідає Волков  І.В.  –  голова  постійної
комісії  з  питань бюджету, податків,
фінансів,  планування  та  соціально-
економічного розвитку

2.  Про розробку Графіка роботи постійної комісії

Доповідає: Волков  І.В.  –  голова  постійної
комісії  з  питань бюджету, податків,
фінансів,  планування  та  соціально-
економічного розвитку

3.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  24 ,,Про
рекомендовану  чисельність  апарату  виконавчих  комітетів  Кірововської  та
Ленінської районних в місті Кіровограді рад”

Доповідає: Кришко  О.В.  -  голова  Кіровської
районної у місті Кіровограді ради;
Фросіняк  Р.В.  –  голова  Ленінської
районної у місті Кіровограді ради

4. Про пропозиції перерозподілу видатків
Доповідає: Макарук  О.О.  –  начальник

управління  охорони  здоров’я
Кіровоградської міської ради
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5. Про фінансування територіального центру соціального обслуговування
(надання  соціальних  послуг)  Кіровського  району м.  Кіровограда  у  2016 році
(лист  від  21.12.2015  №  284  заступника  начальника  управління  соціального  захисту
населення виконкому — директора територіального центру О.Берднікова)

Про  збільшення  фінансування  територіального  центру територіального
центру соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Кіровського
району  м.  Кіровограда  у  2016  році  (лист  від  22.12.2015  №  01/7-63  голови
Кіровоградкої обласної профспілкової організації працівників держустанов В. Федотова)

Доповідає: Бердніков  О.А.  -  директор
територіального  центру  соціального
обслуговування  Кіровського  району
м. Кіровограда

6.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  22  ,,Про
затвердження Міської програми протидії тероризму у 2016 році”

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

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 25 ,,Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року   № 3936
,,Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства
та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік”

Доповідає: Погребнюк  Р.А.  –  заступник
начальника  Головного  управління
житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 26 ,,Про внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року
№ 3937 ,,Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту
доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2015 рік”

Доповідає: Погребнюк  Р.А.  –  заступник
начальника  Головного  управління
житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради
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9. Про погашення кредиторської заборгованості (лист від 22.12.15 № 4121 
начальника управління охорони здоров'я Макарук О.О.)

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

10. Про погодження проекту рішення міської ради № 23 ,,Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899
„Про міський бюджет на 2015 рік”

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

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 21 ,,Про міський
бюджет на 2016 рік”

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

1. СЛУХАЛИ:
Волкова  І.В.,  який  вніс  пропозицію  з  питання  обрання  заступника

голови та секретаря комісії, а саме:
обрати  заступником  голови  постійної  комісії   з  питань  бюджету,

податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку
Цертія Олександра Миколайовича;

обрати  секретарем  постійної  комісії  з  питань  бюджету,  податків,
фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку
Шамардіну Катерину Олексіївну

ВИРІШИЛИ:
Обрати  заступником  голови  постійної  комісії  з  питань  бюджету,

податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку
Цертія Олександра Миколайовича та секретарем постійної комісії з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку
Шамардіну Катерину Олексіївну.

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

Рішення прийнято.
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2. СЛУХАЛИ:
Волкова  І.В.,  який  запропонував  визначити  тільки  місце  проведення

постійної  комісії з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та
соціально-економічного  розвитку,  без  зазначення  дня  та  часу  комісії.
Засідання постійної комісії скликати за необхідністю.

ВИРІШИЛИ:
Визначити  місцем  проведення  постійної  комісії з  питань  бюджету,

податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку
кімнату 215, приміщення Кіровоградської міської ради, без зазначення дня та
часу комісії. Засідання постійної комісії скликати за необхідністю.

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

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Кришка  О.В.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської  ради  №  24 "Про  рекомендовану  чисельність  апарату  виконавчих
комітетів Кіровської та Ленінської районних в місті Кіровограді рад".

Фросіняка Р.В., який пояснив причини винесення проекту рішення на
розгляд міської ради та надав відповіді на запитання членів комісії

ВИСТУПИЛИ:
Краснокутський  О.В.,  який  вніс  пропозицію проект  рішення  міської

ради  № 24 "Про рекомендовану чисельність апарату виконавчих комітетів
Кіровської та Ленінської районних в місті Кіровограді рад" зняти з розгляду
четвертого засідання першої сесії міської ради.

Райкович  А.П.,  запропонував  доопрацювати  проект  рішення  міської
ради  № 24 "Про рекомендовану чисельність апарату виконавчих комітетів
Кіровської  та  Ленінської  районних  в  місті  Кіровограді  рад",  наповнити
змістом  із  зазначенням  обсягом  повноважень,  структури  та  штатним
розписом.

Волков І.В., який запропонував проект рішення міської ради № 24 "Про
рекомендовану  чисельність  апарату  виконавчих  комітетів  Кіровської  та
Ленінської районних в місті Кіровограді рад" взяти до відома. Повернутися
до розгляду даного питання після доопрацювання.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  міський  голова  Райкович  А.П.
Бочкова Л.Т.  та усі члени постійної комісії.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію  голів  Кіровської  та  Ленінської  районних  у  місті

Кіровограді рад взяти до відома.
2. Доручити  головам  Кіровської  та  Ленінської  районних  у  місті

Кіровограді  рад  підготувати  проект  рішення  міської  ради,  в  якому  буде
зазначено  обсяг  повноважень,  структура,  штатний  розпис  виконавчих
комітетів Кіровської та Ленінської районних в місті Кіровограді рад.

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

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:
Макарук  О.О.,  яка  ознайомила  членів  комісії  із  листом  управління

охорони здоров'я Кіровоградської міської ради від 18.12.2015 № 4091 щодо
пропозицій перерозподілу видатків.

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

ВИРІШИЛИ:
Погодити  лист  управління  охорони  здоров'я  Кіровоградської  міської

ради від 18.12.2015 № 4091 щодо пропозицій перерозподілу видатків.

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

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:
Берднікова  О.А.,  який  проінформував  про  фінансування

територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) Кіровського району м. Кіровограда у 2016 році.

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

ВИРІШИЛИ:
Інформацію  директора  територіального  центру  соціального

обслуговування Кіровського району м. Кіровограда взяти до відома.

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

Рішення прийнято.
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6.СЛУХАЛИ:
Шишка  О.М.,  який  ознайомив  з  проектом  рішення  міської  ради

№ 22 ,,Про затвердження Міської програми протидії тероризму у 2016 році”.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  всі  члени  комісії  ,  Райкович  А.П.,
Кириченко О.Г., Бочкова Л.Т.

ВИРІШИЛИ:
Проект  рішення  міської  ради  №  22  ,,Про  затвердження  Міської

програми протидії тероризму у 2016 році” взяти до відома.

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

Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:
Погребнюка  Р.А.,  який  ознайомив  з  проектом  рішення  міської  ради

№  25  ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  27  січня  2015  року  №  3936  ,,Про  затвердження  Програми  розвитку
житлово-комунального  господарства  та  благоустрою міста  Кіровограда  на
2015 рік”.

ВИСТУПИЛИ:
Волков  І.В.,  запропонував  доручити  Головному  управлінню житлово-

комунального  господарства  Кіровоградської  міської  ради  спільно  із
управлінням  апарату  Кіровоградської  міської  ради  організувати  засідання
постійної  комісії  з  питань  житлово-комунального  господарства,
енергозбереження та комунальної  власності.  Винести на розгляд постійної
комісії  проект рішення міської ради  № 25 ,,Про внесення змін до рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  №  3936  ,,Про
затвердження  Програми  розвитку  житлово-комунального  господарства  та
благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік”.

ВИРІШИЛИ:
Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства

Кіровоградської міської ради спільно із управлінням апарату Кіровоградської
міської  ради  організувати  засідання  постійної  комісії з  питань  житлово-
комунального  господарства,  енергозбереження  та  комунальної  власності.
Винести на розгляд постійної комісії проект рішення міської ради № 25 ,,Про
внесення  змін до  рішення Кіровоградської  міської  ради  від  27 січня  2015
року № 3936 ,,Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік”.
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Результати голосування:
«за» – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:
Погребнюка  Р.А.,  який  ознайомив  з  проектом  рішення  міської  ради

№ 26 ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 27 січня 2015 року № 3937 ,,Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції,  ремонту  доріг  та  експлуатації  дорожньої  системи  в  місті
Кіровограді на 2015 рік”.

ВИРІШИЛИ:
Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства

Кіровоградської міської ради спільно із управлінням апарату Кіровоградської
міської  ради  організувати  засідання  постійної  комісії  з  питань  житлово-
комунального  господарства,  енергозбереження  та  комунальної  власності.
Винести на розгляд постійної комісії проект рішення міської ради № 26 ,,Про
внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня
2015 року № 3937 ,,Про затвердження Програми будівництва, реконструкції,
ремонту  доріг  та  експлуатації  дорожньої  системи  в  місті  Кіровограді
на 2015 рік”.

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

Рішення прийнято.

Член  постійної  комісії  Краснокутський  О.В.  залишив  засідання
постійної комісії.

9. СЛУХАЛИ:
Макарук О.О., яка ознайомила з листом  управління охорони здоров'я

лист від 22.12.15 № 4121 про погашення кредиторської заборгованості.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та Артюх О.І.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію начальника управління охорони здоров'я  про погашення

кредиторської заборгованості взяти до відома.

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

Рішення прийнято.
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Член  постійної  комісії  Краснокутський  О.В.  долучився  до  засідання
постійної комісії.

10. СЛУХАЛИ:
Бочкову Л.Т., яка пояснила причини винесення на розгляд міської ради

проект  рішення  №  23 ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської
міської  ради  від  20  січня  2015  року  №  3899  „Про  міський  бюджет
на 2015 рік”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект  рішення  №  23 ,,Про  внесення  змін  до  рішення

Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 „Про міський
бюджет на 2015 рік”.

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

Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ:
Бочкову Л.Т., яка ознайомила з проектом рішення № 21 ,,Про міський

бюджет на 2016 рік” та відповіла на всі поставлені питання.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  всі  члени  комісії,  Райкович  А.П.,
Смірнов В.О.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект  рішення  № 21  ,,Про  міський бюджет на  2016  рік”

з урахуванням додаткових пропозицій (додаються).

Результати голосування:
«за» — 4 

«проти» — 0
«утримались» —3

Рішення прийнято.

Голова комісії І.Волков

Секретар комісії К. Шамардіна


