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П Р О Т О К О Л  № 68 
сорок п'ятої позачергової сесії  
Кіровоградської міської ради  

шостого скликання 
 

від 20 січня 2015 року м. Кіровоград 
 
Сорок п’яту позачергову сесію Кіровоградської міської ради шостого 

скликання відкриває секретар міської ради Марковський І.І. 
 
Марковський І.І.: 
Шановні депутати! 
Прошу зареєструватися. 
Зареєструвалося 59 депутатів. 
 
Шановні депутати! 
На сорок п'яту позачергову сесію Кіровоградської міської ради шостого 

скликання прибуло та зареєструвалося 59 депутатів, що становить більше 
половини складу міської ради. Кворум, необхідний для проведення 
пленарного засідання сесії, є. 

Сорок п’ята позачергова сесія Кіровоградської міської ради шостого 
скликання оголошується відкритою.  

 
Звучить Державний Гімн України. 

 
Марковський І.І.: 
Шановні депутати! 
Вчора відбулася прощальна панахида за Олефіренком Юрієм 

Борисовичем, командиром 42-го батальйону територіальної оборони 
Кіровоградської області, який загинув 16 січня 2015 року під містом 
Маріуполем Донецької області внаслідок мінометного обстрілу.  

Прошу вшанувати пам’ять загиблого хвилиною мовчання. 
 
Шановні колеги! 
Протягом міжсесійного періоду відбулися кадрові зміни в керівному 

складі Ленінської районної у м. Кіровограді ради та Кіровоградської 
об'єднаної державної податкової інспекції, зокрема: 



головою районної у місті ради обрано Мироненка Анатолія 
Антоновича, 

начальником податкової інспекції призначено Тертичного Сергія 
Васильовича. 

Сьогодні вони беруть участь в роботі сорок п'ятої позачергової сесії 
Кіровоградської міської ради шостого скликання. 

Також в роботі сесії беруть участь: 
Горбовський Сергій Володимирович – голова Кіровської районної у                

м. Кіровограді ради, 
Корольов Володимир Сергійович – секретар Новенської селищної ради, 
Фесенко Оксана Василівна – старший прокурор прокуратури 

м. Кіровограда. 
 
Шановні депутати! 
Відповідно до статті 136 Регламенту Кіровоградської міської ради 

шостого скликання нам необхідно обрати робочу президію сесії. Пропоную 
до складу робочої президії обрати голову постійної комісії міської ради 
з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин 
Мосіна Олександра Володимировича. Немає заперечень? Немає.  

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 
“ за” – 56, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 3. 
Прийнято. 

 
 Олександре Володимировичу!  

Запрошую Вас до президії. 
 
Шановні депутати! 
Відповідно до статті 131 Регламенту Кіровоградської міської ради 

шостого скликання на час роботи сесії утворюється секретаріат у складі 
одного депутата міської ради, який обирається на сесії і є головою 
секретаріату, та працівників управління апарату міської ради. Працівники 
управління апарату міської ради на місці. Пропоную головою секретаріату 
обрати депутата Дзядуха Василя Онисимовича. Немає заперечень? Немає. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 
 
 
 

Результати голосування: 
“ за” – 56, 



“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 3. 
Прийнято. 

 
Василь Онисимович виконує обов'язки голови секретаріату на своєму 

робочому місці.  
Шановні депутати! 
На сорок п'ятій позачерговій сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання пропонується розглянути питання “Про міський бюджет 
на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4011. Матеріали вам 
роздано. 

Також за міжсесійний період надійшов депутатський запит депутата 
Андреєвої Л.М., який стосується міського бюджету, а саме створення 
діалізної зали в одній з міських лікарень та забезпечення фінансування у 
вигляді міжбюджетного трансферту для обслуговування гемодіалізних хворих 
міста. У зв'язку з цим пропоную розглянути даний депутатський запит 
сьогодні.  

Є ще пропозиції щодо проекту порядку денного сорок п'ятої 
позачергової сесії міської ради? 

 
Воленшчак Н.А., депутат міської ради (депутатська група “Рідний 

Кіровоград”):  
Шановний Іване Івановичу! 
Шановні колеги! 
Я хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні ми будемо розглядати 

проект рішення міської ради “Про міський бюджет на 2015 рік”, яким 
пропонується затвердити наповнення дохідної частини бюджету за рахунок 
податкових надходжень. Перед цим, на мій погляд, відповідно до пункту 12.3 
статті 12 Податкового кодексу України необхідно прийняти рішення міської 
ради про встановлення переліку місцевих податків і зборів, які закладаються 
у міський бюджет. 

Станом на сьогодні в проекті міського бюджету передбачені податкові 
надходження, які дали можливість обрахувати базу, а саме: 

плата за землю; 
податок на нерухомість в частині об'єктів житлової нерухомості. 
Питання щодо встановлення податкових ставок, пільг та критеріїв, 

передбачених Податковим кодексом України, потребує детального 
опрацювання та обговорення з територіальною громадою міста. На 27 січня 
2015 року заплановано проведення чергової сесії міської ради, на якій це 
питання буде розглядатися.  

Сьогодні ми будемо затверджувати міський бюджет на 2015 рік, але 
рішення щодо затвердження переліку податків і зборів на території міста 
Кіровограда відсутнє. Статтею 10 Податкового кодексу України визначено 
перелік обов'язкових місцевих податків і зборів, а саме: 



1) податок на майно, який включає: 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
плату за землю, 
транспортний податок; 
2) єдиний податок; 
3) збір за місця для паркування транспортних засобів; 
4) туристичний збір.  
Прошу включити до проекту порядку денного сорок п'ятої позачергової 

сесії міської ради питання “Про перелік місцевих податків і зборів” щодо 
затвердження переліку податків і зборів, які будуть діяти на території міста 
Кіровограда, та розглянути його до затвердження міського бюджету 
на 2015 рік.  

 
Марковський І.І.: 
Пропоную включити до проекту порядку денного сорок п'ятої 

позачергової сесії міської ради три питання: 
1. Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради; 
2. Про перелік місцевих податків і зборів; 
3. Про міський бюджет на 2015 рік (проект рішення за реєстраційним 

№ 4011). Інших пропозицій немає ? Немає. 
Хто за те, щоб затвердити проект порядку денного сорок п'ятої  

позачергової сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання в цілому, 
прошу голосувати. 

 
Результати голосування: 

“ за” – 45, 
“ утримались” – 1, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 13. 

 
Прийнято рішення № 3896 “Про затвердження порядку денного 

позачергової сорок п'ятої сесії Кіровоградської міської ради шостого 
скликання” (додається). 

 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про депутатський 

запит депутата міської ради”. З даного питання доповім я. 
 
 
Шановні колеги! 
За міжсесійний період надійшов депутатський запит від депутата 

міської ради Андреєвої Л.М. 
Зачитав депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Андреєвої Л.М. від 19.01.2015 № 817/6-дз (додається) щодо створення 
діалізної зали в одній з міських лікарень та підготовлений проект рішення 



міської ради. 
 
Шановні колеги! 
Сьогодні я спілкувався з членами постійної комісії міської ради з 

питань охорони здоров'я та соціального захисту населення щодо порушеного 
у запиті питання. Ми дійшли висновку, що необхідно підтримати 
депутатський запит депутата Андреєвої Л.А., звернутися до голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації Кузьменка С.А. з 
пропозицією посприяти у виділенні з державного бюджету коштів на 
лікування гемодіалізних хворих міста, так як фінансування видатків на 
придбання витратних матеріалів для надання медичної допомоги таким 
хворим забезпечується за рахунок коштів державного бюджету. Разом з тим, 
міська рада не відмовляється від створення діалізної зали в одній з міських 
лікарень. 

Вважаю, що спільно з головою облдержадміністрації, за участі 
депутата Андреєвої Л.А. ми зможемо вирішити це питання, яке в подальшому 
розглянемо на сесії міської ради. Немає заперечень? Немає. 

Хто за те, щоб прийняти озвучений проект рішення в цілому, прошу 
голосувати.  

 
Результати голосування: 

“ за” – 59, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 0. 

 
Прийнято рішення № 3897 “Про депутатський запит депутата 

Кіровоградської міської ради Андреєвої Л.М.” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про перелік місцевих податків і зборів”, яке внесене з голосу. Доповідає 
Бочкова Л.Т. – начальник фінансового управління міської ради. 

 
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради: 
Шановні депутати! 
За пропозицією депутата міської ради Воленшчак Н.А. пропонується з 

голосу прийняти проект рішення міської ради щодо затвердження переліку 
місцевих податків і зборів, які будуть діяти на території міста, наступного 
змісту: 

“1. Затвердити перелік місцевих податків і зборів, що встановлюються і 
є обов'язковими до сплати на території міста Кіровограда, а саме: 

1) податок на майно, який включає: 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
плату за землю, 



транспортний податок; 
2) єдиний податок; 
3) збір за місця для паркування транспортних засобів; 
4) туристичний збір. 
2. Зарахування встановлених місцевих податків і зборів до міського 

бюджету міста Кіровограда здійснюється відповідно до вимог Бюджетного 
кодексу України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 
соціально-економічного розвитку.”. 

Суми щодо податкових надходжень зазначені в проекті рішення міської 
ради за реєстраційним № 4011 “Про міський бюджет на 2015 рік”.  

 
Група депутатів міської ради звернулася з проханням пояснити 

положення Податкового кодексу України щодо встановлення розміру 
акцизного податку.  

 
Воленшчак Н.А., депутат міської ради (депутатська група “Рідний 

Кіровоград”):  
Відповідно до вимог Податкового кодексу України акцизний податок не 

входить до переліку обов'язкових місцевих податків. Він зараховується до 
міського бюджету згідно з вимогами Бюджетного кодексу України. Кодексом 
визначено право органів місцевого самоврядування встановлювати ставки 
цього податку. Це загальнодержавний податок.  

 
Марковський І.І.: 
Будуть ще запитання, пропозиції щодо озвученого проекту рішення? 

Немає.  
Є пропозиція прийняти озвучений проект рішення в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 
“ за” – 57, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 2. 
Прийнято рішення № 3898 “Про перелік місцевих податків і 

зборів” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про міський бюджет на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4011. 
Доповідає Бочкова Л.Т. – начальник фінансового управління міської ради. 

 
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради: 



Шановні депутати! 
На ваш розгляд виноситься проект рішення міської ради за 

реєстраційним № 4011 “Про міський бюджет на 2015 рік”, підготовлений на 
підставі змін, внесених до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу 
України та Закону України від 29.12.2014 “Про Державний бюджет України 
на 2015 рік”.  

Формування проекту міського бюджету на 2015 рік здійснювалося в 
умовах змін у підходах до формування як дохідної так і видаткової частини 
бюджету.  

В цілому прогнозний обсяг доходів міського бюджету 
складає 1 млрд 42 млн грн, в тому числі: 

загальний фонд – 1 млрд грн; 
спеціальний фонд – 38,3 млн грн. 
У прогнозному обсязі доходів загального фонду проекту міського 

бюджету передбачено зарахування податкових і неподаткових надходжень 
в сумі 345,7 млн грн, в тому числі трансфертів – передачі коштів у вигляді 
субвенцій з державного бюджету. 

За рахунок трансфертів доходна частина проекту міського бюджету 
обрахована в сумі 657,9 млн грн, в тому числі субвенція на соціальний 
захист – 318,7 млн грн (на 14 % більше за заплановану субвенцію на 2014 рік) 
та трансферти вирівнювання.  

У 2015 році змінилися трансферти вирівнювання з державного 
бюджету, а саме запроваджені медична та освітня субвенції. Медична 
субвенція повністю направляється на утримання закладів охорони здоров'я, 
освітня – на утримання закладів освіти.  

В податкових надходженнях у 2015 році прогнозується залучення 
податку на доходи фізичних осіб в сумі 247,8 млн грн.  

Необхідно відмітити, що з 2015 року норматив відрахувань податку на 
доходи фізичних осіб до бюджетів міст обласного значення зменшується 
з 75 % до 60 %. Внаслідок цього прогнозується зменшення цих надходжень 
на 68,6 млн грн порівняно із 2014 роком. 

Прогнозується отримати місцевих податків і зборів на 
суму 91,7 млн грн, з них: 

податок на майно – 45,7 млн грн, у тому числі: 
плата за землю – 45,2 млн грн, у тому числі: 
земельний податок – 13,1 млн грн, 
орендна плата за землю – 32 млн грн. 
Прогнозні надходження до міського бюджету на 2015 рік формувалися 

на рівні фактичних надходжень 2014 року. 
До місцевих податків і зборів включений єдиний податок в 

сумі 46 млн грн. Раніше надходження по сплаті єдиного податку 
зараховувалися до бюджету розвитку та були основним джерелом 
фінансування капітальних видатків. Зараз згідно зі змінами, внесеними до 
Бюджетного кодексу України, надходження по сплаті єдиного податку 
зараховуються до загального фонду міського бюджету, який сформовано на 



рівні 2014 року.  
В проекті міського бюджету на 2015 рік до загального фонду 

прогнозуються надходження по орендній платі за користування цілісними 
майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній 
власності міста, в сумі 3,4 млн грн (на 17 % більше за фактичні надходження 
2014 року). 

Також зі спеціального до загального фонду міського бюджету 
перенесено екологічний податок. Проектом рішення передбачаються  
надходження до міського бюджету по сплаті екологічного податку в 
сумі 800 тис. грн та інші надходження від розміщення рекламних засобів в 
сумі 1,1 млн грн. 

У зв'язку з тим, що надходження від сплати єдиного податку виключені 
з бюджету розвитку, додатком 2 до даного проекту рішення передбачається 
передача коштів із загального до спеціального фонду міського бюджету 
в сумі 52 млн грн.  

Спеціальний фонд проекту міського бюджету сформований 
в сумі 90,3 млн грн, в тому числі: 

власні надходження бюджетних установ – 34 млн грн, 
надходження від відчуження майна – 1,8 млн грн, 
надходження від продажу землі – 2 млн грн, 
надходження від коштів пайової участі замовників – 300 тис грн. 
Видаткова частина проекту міського бюджету на 2015 рік формувалася 

виходячи з обсягу мінімальної заробітної плати працівників бюджетних 
установ, який передбачений Законом України “Про державний бюджет”. 
Також враховувалася питома вага видатків на бюджетну сферу, яка порівняно 
із планом минулого року збільшилася майже на 19 %. 

До проекту міського бюджету на 2015 рік включені видатки: 
на освітянську галузь в сумі 308,7 млн грн, з них: 
за рахунок освітньої субвенції на загальноосвітні навчальні заклади – 

181,6 млн грн, за рахунок коштів міського бюджету – 127,03 млн грн 
(збільшення на 9,5 % порівняно з фактичними надходженнями 2014 року); 

на галузь охорони здоров'я відповідно до додатку 6 Закону України 
“Про Державний бюджет України на 2015 рік” передбачено кошти за рахунок 
медичної субвенції для утримання закладів охорони здоров'я 
в сумі 157,7 млн грн (збільшення на 4,2 %). 
 Також у проекті міського бюджету на 2015 рік прогнозуються видатки: 

на галузь культури і мистецтва – 26 млн грн (збільшення на 6/6 %); 
на фізичну культуру і спорт – 6,3 млн грн; 
на соціальний захист і соціальне забезпечення – 8,3 млн грн; 
на житлово-комунальне господарство (по загальному фонду) – 

30,7 млн грн (збільшення на 26 %). 
У структурі видатків на житлово-комунальне господарство 

біля 25 млн грн – видатки на благоустрій: утримання вулично-дорожньої 
мережі, технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення, утримання 
зелених насаджень та кладовищ міста. 



На фінансову підтримку підприємств житлово-комунального 
господарства плануються видатки в сумі 5,8 млн грн.  

В проекті міського бюджету на дорожнє господарство за рахунок всіх 
джерел фінансування прогнозуються видатки в сумі 42,4 млн грн.  

У 2015 році вилучається джерело фінансування – субвенція на ремонт і 
утримання доріг (у 2014 році – 11,8 млн грн). У зв'язку з цим було збільшено 
видатки на утримання та ремонт доріг по загальному фонду 
до 28,7 млн грн та до 13,7 млн грн по бюджету розвитку спеціального фонду 
міського бюджету.  

У складі спеціального фонду проекту міського бюджету сформовано 
бюджет розвитку у сумі 56,1 млн грн (на 9 % більше від запланованого обсягу 
бюджету розвитку на 2014 рік). 

Додатком 5 до даного проекту рішення пропонується розподілити 
видатки міського бюджету по галузям в розрізі головних розпорядників 
бюджетних коштів та галузей наступним чином (капітальні вкладення 
зазначені у розрізі об'єктів): 

управлінню капітального будівництва – 16,6 млн грн; 
Головному управлінню житлово-комунального господарства – 

30 млн грн, в тому числі: 
на капітальний ремонт житлового фонду – 10,5 млн грн; 
на благоустрій міста –1,5 млн грн; 
на ремонт та утримання автомобільних доріг – 13,7 млн грн; 
внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів 

підприємницької діяльності (комунальних підприємств) – 4,3 млн грн; 
управлінню містобудування та архітектури – 990 тис. грн на 

доповнення матеріалів (у цифровому вигляді) топографічної зйомки міста. 
Також проектом рішення передбачається субвенція з державного 

бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення                                   
в сумі 318,7 млн грн: 

на допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та 
допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу; 

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати; 

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; 

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом “гроші ходять за 
дитиною”. 

Вищезазначені субвенції розподілені між районними у місті радами. 
Необхідно відмітити, що на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян в субвенції не були враховані в початкових 



цифрах проекту міського бюджету. У зв'язку з тим, що ці виплати враховані в 
Законі України “Про Державний бюджет на 2015 рік”, у даному проекті 
рішення передбачено суму 19,9 млн грн, з них: 

управлінню розвитку транспорту та зв'язку за пільговий проїзд –  
17,9 млн грн: 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом – 3 млн грн; 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
електротранспортом – 14,6 млн грн; 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
залізничним транспортом – 0,3 млн грн. 

По Головному управлінню житлово-комунального господарства 
пропонується передбачити пільги на капітальний ремонт будинків інвалідів 
війни – 300 тис. грн. 

Трансферти районним у місті бюджетам на надання пільг з послуг 
зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та на компенсацію втрати 
частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням 
ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян – 1,7 млн грн. 

У додатку 4 до даного проекту рішення передбачені бюджетні 
трансферти між бюджетом міста Кіровограда та іншими бюджетами на 
утримання районних у місті бюджетів та на допомогу селищному бюджету, 
відповідно до якого пропонується: 

бюджету Кіровського у м. Кіровограді району – 12,8 млн грн; 
бюджету Ленінського у м. Кіровограді району – 9,1 млн грн. 
В процесі розгляду та обговорення питання “Про міський бюджет         

на 2015 рік” від депутатських комісій міської ради, депутатських фракцій та 
груп надійшло ряд додаткових пропозицій. Додаткові пропозиції роздані 
сьогодні перед початком засідання сесії міської ради.  

Постійними комісіями міської ради з питань бюджету, податків, 
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, з питань житлово-
комунального господарства та енергозбереження було запропоновано 
збільшити видатки на харчування дітей 1-х – 4-х класів (+ 2,8 млн грн) та 
відділу фізичної культури та спорту (+ 100,0 тис. грн) на загальну 
суму 2,9 млн грн за рахунок зменшення видатків на проведення робіт, 
пов'язаних з ремонтом доріг. 

Також постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та енергозбереження були погоджені пропозиції: 

збільшити видатки на капітальний ремонт житлового фонду місцевих 
органів влади на 2,1 млн грн за рахунок зменшення видатків на внески 
органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів 
підприємницької діяльності (– 2,1 млн грн); 

перерозподілити видатки в розрізі комунальних підприємств по розділу 
“Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів 



підприємницької діяльності”, саме: 
зменшити видатки КП “Кіровоград-Універсал 2005” – 

(– 2997,800 тис. грн); 
передбачити видатки “Ритуальна служба – спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування” на загальну суму 2177,400 тис. грн. 
Також надійшли пропозиції від депутатської фракції політичної партії 

“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”, а саме за рахунок збільшення 
акцизного податку на суму 1376,4 тис. грн передбачити додаткові кошти: 

управлінню освіти в сумі 613,4 тис. грн на безкоштовне харчування 
дітей учасників АТО; 

управлінню охорони здоров'я в сумі 604,0 тис. грн на безкоштовне 
лікування учасників АТО в закладах охорони здоров'я; 

Головному управлінню житлово-комунального господарства в 
сумі 150, тис. грн на встановлення лічильників води пільговим категоріям 
населення, які отримують субсидії. 

За пропозицією депутатської групи “За добробут міста” пропонується 
внести зміни до додатків 3, 5 до даного проекту рішення, а саме: 

зменшити видатки по коду ТКВ місцевого бюджету 150101 “Капітальні 
вкладення”: 

на реконструкцію проїжджої частини вулиць Орджонікідзе, та 
Колгоспної між вулицями Київською та Братиславською на 300,0 тис. грн; 

на нове будівництво автомобільного мосту через річку Інгул між 
вулицями Балтійською та Московською на 100,0 тис. грн; 

направити ці кошти управлінню капітального будівництва на ремонт: 
 
 
загальноосвітніх шкіл:  
ЗОШ № 34 – 150,0 тис. грн, 
ЗОШ № 26 – 150,0 тис. грн; 
бібліотеки (бібліотека-філія № 5) – 100,0 тис. грн. 
У разі прийняття вищезазначених пропозицій постійних комісій міської 

ради, депутатських фракцій та груп необхідно буде внести зміни до текстової 
частини проекту рішення: 

в частині зміни обсягів доходів і видатків міського бюджету відповідно 
до пункту 4 додаткових пропозицій, які роздано депутатам; 

доповнити пунктом 16: 
“16. Виділити за рахунок коштів міського бюджету додатково: на галузь 

“Освіта” на безкоштовне харчування дітей 1-х – 4-х класів та дітей-сиріт 
вищих навчальних закладів у сумі 2800,0 тис. грн та безкоштовне харчування 
дітей учасників АТО у сумі 613,4 тис. грн; на галузь “Охорона здоров'я” для 
безоплатного лікування учасників АТО – 604,0 тис. грн.”. 

Це необхідно для того, щоб відокремити кошти додатково включені до 
медичної та освітньої субвенцій. Вони будуть фінансуватися за рахунок 
коштів міського бюджету окремо. Головні розпорядники цих коштів повинні 
розробити та винести на затвердження міською радою порядок їх 



використання.  
Також пропонується доповнити даний проект рішення пунктом 18:  
“18. Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2015 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, по управлінню 
капітального будівництва Кіровоградської міської ради (додається).”. 

У вищезазначеному переліку управління капітального будівництва 
розшифрувало всі об'єкти, по яких будуть виконуватися роботи.  

Прошу підтримати проект рішення міської ради за реєстраційним 
№ 4011 “Про міський бюджет на 2015 рік” з урахуванням додаткових 
пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій та груп. До 
затвердження міського бюджету на 2015 рік фінансування буде проводитись 
за 1/12 бюджету 2014 року і зовсім не буде проводитись фінансування 
капітальних видатків. Зараз існує проблема у фінансуванні закладів освіти і 
медицини за рахунок освітньої та медичної субвенцій. Дякую. 

 
Марковський І.І.: 
Пропоную взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
 
 
 
 
 
 

Результати голосування: 
“ за” – 59, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 0. 
Прийнято. 

 
Садовий М.І., депутат міської ради (позафракційний): 
Мене цікавить питання щодо харчування дітей учасників АТО. Це дуже 

актуальне питання, але чи є механізм, відповідно до якого будуть визначатися 
такі діти та учасники АТО, які дійсно воюють на сході країни? 

В цьому питанні є і педагогічна, і психологічна складова. 
 
Марковський І.І.: 
Я відповім на Ваше запитання. Зараз управлінням освіти міської ради 

розробляється проект положення з цього питання, яке буде узгоджено з 
Кіровоградським об'єднаним міським військовим комісаріатом. Списки дітей 
учасників АТО будуть оновлюватися раз на місяць.  

 
Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”):  
Шановний Іване Івановичу! 



Шановні депутати! 
Я погоджуюся, що міський бюджет на 2015 рік треба затвердити, але у 

мене є зауваження щодо дохідної частини проекту бюджету стосовно 
прогнозних надходжень коштів від орендної плати за землю. Чому ці 
надходження плануються на нижчому рівні порівняно з 2014 роком? Цього не 
може бути, тому що базова інфляція, зареєстрована станом на сьогодні, 
становить 124 %, тому коефіцієнт по договорах збільшиться на 1,24 %. Тобто 
надходження повинні бути на 24 % вищі у порівнянні з 2014 роком. 

Також у прогнозних надходженнях до міського бюджету не 
враховано кошти від оренди цілісного майнового комплексу 
КП “Кіровограделектротранс”. Рішенням Верховного Суду України було 
скасовано рішення міської ради щодо звільнення ТОВ “Єлисаветградська 
транспортна кампанія” від сплати орендної плати. Вищезазначені кошти 
також могли б наповнити міський бюджет. Ми могли б використати їх на 
благо територіальної громади міста.  

Разом з тим, у мене є запитання щодо видаткової частини проекту 
міського бюджету на 2015 рік в частині використання коштів державної 
субвенції на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян. Взагалі незрозуміло, яким чином була розподілена державна 
субвенція у сумі 17 млн грн, тому що на компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян електротранспортом пропонується 
направити 14,6 млн грн; а на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
автомобільним транспортом – 3 млн грн? 

Якщо поглянути на транспортну мережу нашого міста, то можна 
побачити, що ми маємо 43 автобусних та 3 тролейбусних маршрутів. Такий 
підхід при використанні бюджетних коштів призведе до того, що у 
віддалених мікрорайонах міста, таких як Стара Балашівка, Балашівка, 
Новомиколаївка, Лелеківка, Кущівка, Катранівка, Олексіївка, де відсутнє 
тролейбусне сполучення, не будуть здійснюватися перевезення. Тим більше, 
що ці кошти передбачені до червня 2015 року.  

Тобто для того, щоб використати 14,9 млн грн ТОВ “Єлисаветградська 
транспортна кампанія” за умови рухомого складу, який наявний, необхідно 
курсувати містом цілодобово без зупинок. Дякую. 

 
Бочкова Л.Т.: 
Сума надходжень по орендній платі за землю розрахована в 

сумі 32 млн грн. Міською радою 16 листопада 2014 року були затверджені 
рекомендовані ставки щодо оренди земельних ділянок. На підставі цих 
ставок управлінням земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища міської ради була обрахована прогнозна сума 
надходжень орендної плати за землю у 2015 році. Фінансове управління її не 
змінювало. Кожного року затверджується розмір індексації. Станом на 
сьогодні розмір індексації на 2015 рік ще не встановлений. У 2014 році також 
не встановлювалась індексація.  

Відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України, 



до 01 липня 2015 року міська рада повинна затвердити ставки земельного 
податку та орендної плати за землю. Якщо депутатський корпус встановить 
нові ставки щодо орендної плати за землю, ми внесемо зміни до дохідної 
частини міського бюджету.  

Інформацію щодо заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян ТОВ “Єлисаветградська транспортна кампанія” може надати 
начальник управління розвитку транспорту та зв'язку міської ради. 
Розподілення коштів на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян здійснювалося з урахуванням того, що зараз перевезення 
громадян автобусним транспортом в загальному режимі руху не 
здійснюються, пільгові перевезення здійснюється лише електротранспортом. 
Якщо буде оголошено конкурс і автобуси великої місткості будуть 
здійснювати перевезення пасажирів в загальному режимі руху, то тоді будуть 
вноситися зміни до міського бюджету. Необхідно відмітити, що при 
формуванні Державного бюджету зазначалося, що пільгові перевезення 
будуть відшкодовуватися за допомогою державних субвенцій протягом 
першого півріччя до 01 липня 2015 року. Далі порядок надання компенсацій 
буде змінюватися. 

 
 
Воленшчак Н.А., депутат міської ради (депутатська група “Рідний 

Кіровоград”):  
Я можу погодитися з попереднім виступом колеги щодо надходжень по 

сплаті за землю. Я не бачу впливу коефіцієнту індексації на розмір 
надходжень по сплаті за землю, але враховуючи те, що проект міського 
бюджету на 2015 рік готувався за підсумками 11 місяців 2014 року, логіка в 
його словах є.  

Напевно, станом на сьогодні ще не обраховані цифри за 12 місяців 
2014 року. Питань щодо дохідної частини бюджету ще багато. 
Не враховано прогнозні надходження по транспортному податку, по податку 
на нерухоме майно в цілому, в тому числі на нерухоме майно комерційної 
діяльності, по акцизному податку. Сума по сплаті податку на доходи фізичних 
осіб, я вважаю, теж неповністю обрахована, тому що відповідно до змін у 
чинному законодавстві є певні нюанси щодо введення додаткових доходів при 
оподаткуванні. Вважаю, що вищезазначені положення не були враховані у 
даному проекті рішення не через відсутність правильного підходу, а через 
брак часу.  

Я сподіваюся, що у січні міською радою буде прийнято рішення щодо 
встановлення ставок місцевих податків та будуть вноситись зміни до міського 
бюджету. Пропоную фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради 
звернутися до Кіровоградської об'єднаної податкової інспекції щодо 
отримання уточнених розрахунків по сплаті податків з урахуванням 
результатів надходжень за 2014 рік в цілому та врахувати ефект від втрат та 
додаткових надходжень у проекті рішення міської ради щодо внесення змін 
до міського бюджету. 



 
Марковський І.І.: 
На погоджувальній нараді я говорив про те, що у зв'язку зі змінами в 

чинному законодавстві України бюджет 2015 року є особливим і при його 
затвердженні буде багато невідомих.  

Депутат Воленшчак Н.А. внесла слушну пропозицію. За підсумками 
першого кварталу ми будемо коригувати міський бюджет. Вже будуть відомі 
цифри щодо податкових надходжень по сплаті місцевих податків, в тому 
числі акцизного податку, тому коригування буде відбуватися саме за 
результатами першого кварталу 2015 року.  

 
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова депутатської групи 

“ За єдність”):  
Я считаю, что было бы правильно утверждать городской бюджет и 

одновременно с профильными программами, согласно с которыми 
утверждаются титульные списки по объектам и суммы. Сейчас нам 
предлагают утвердить городской бюджет с определенными суммами, а потом 
мы будем подгонять профильные программы под уже утвержденные цифры. 
Прокомментируйте, почему на эту сессию не вынесен вопрос об утверждении 
программ на 2015 год. 

 
Бочкова Л.Т.: 
Справа в тому, що 2015 рік – особливий рік: 28 грудня 2014 року були 

внесені зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України, 29 грудня 
2014 року було затверджено Державний бюджет України на 2015 рік. 
Спочатку було сформовано міський бюджет, а програми формувалися під 
фінансовий ресурс бюджету. Звичайно, бажано було б, щоб у місті діяли 
середньострокові програми терміном дії 3-5 років. Але у зв'язку з тим, що 
змінювалися підходи до формування Державного та місцевих бюджетів, 
міські програми будуть розглядатися після затвердження міського бюджету 
під наявний фінансовий ресурс. У минулому році була проблема із 
проходженням коштів в органах державного казначейства. По ряду програм 
по галузі житлово-комунального господарства та капітального будівництва 
кошти так і не були профінансовані до кінця 2014 року. На наступному 
засіданні міської ради ми будемо розглядати зміни до міського бюджету, а 
саме перерозподіляти кошти на погашення кредиторської заборгованості, яка 
утворилася станом на 01 січня 2015 року. Бюджет формується без урахування 
кредиторської заборгованості. Згідно з Бюджетним кодексом України потім 
будуть вноситись зміни до міського бюджету. 

 
Марковський І.І.: 
Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з урахуванням 

пропозицій постійних комісій міської ради, депутатських фракцій та груп. 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 



Результати голосування: 
“ за” – 57, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 2. 
 

Прийнято рішення № 3899 “Про міський бюджет на 2015 рік” 
(додається). 

 
Марковський І.І.: 
Шановні депутати! 
Сьогодні ми затвердили міський бюджет на 2015 рік. Дякую за 

прийняття доленосного для міста Кіровограда рішення.  
Шановні колеги! 
Сьогодні після завершення сесії у 215 кімнаті міськвиконкому буде 

обговорюватися питання щодо встановлення ставок міського податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Звертаюся до всіх депутатів міської ради з пропозицією взяти участь у 
обговоренні цього питання. Також у обговоренні візьмуть участь 
представники громадськості.  

 
Шановні депутати! 
Порядок денний сорок п'ятої позачергової сесії Кіровоградської міської 

ради шостого скликання вичерпано. 
Дякую за роботу. 
Сорок п'ята позачергова сесія Кіровоградської міської ради шостого 

скликання оголошується закритою. 
 
 

Звучить Державний Гімн України. 
 
 

Секретар міської ради        І.Марковський 


