
                                                
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 28 лютого 2012 року                                                               № 1295 
 
 
Про звіт постійної комісії 
Кіровоградської міської ради з питань  
бюджету, податків, фінансів, планування  
та соціально-економічного розвитку  

 

 
Відповідно до пункту 11 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 184 Регламенту Кіровоградської міської 
ради шостого скликання та заслухавши звіт голови комісії про роботу 
постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, 
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку за 2011 рік, 
Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Звіт про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради з 
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку за 2011 рік взяти до відома (додається). 
 
 
 
Міський голова                                                                                     О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Додаток  
до рішення Кіровоградської міської ради 
від 28 лютого 2012 року 
№ 1295 

 
Звіт 

про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради 
з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку за 2011 рік 
 

Функції постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, 
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку визначені п. 1 
Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради шостого 
скликання, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 
19 листопада 2010 року № 14 „Про затвердження Положення про постійні 
комісії Кіровоградської міської ради шостого скликання”. 

 
До функцій комісії належить: 
 забезпечення попереднього розгляду проекту міського бюджету, 

звіту про виконання та підготовку відповідних висновків; 
погодження програми економічного та соціального розвитку міста; 
погодження розподілу переданих з державного бюджету коштів; 
виявлення додаткових надходжень до бюджету, збільшення доходної 

частини бюджету, економне витрачання бюджетних коштів; 
участь у проведенні експертизи галузевих програм; 
підготовки інших питань бюджету та фінансів, які виносяться на 

розгляд міської ради; 
здійснення контролю за виконанням рішень ради. 
 
Основна форма роботи комісії - її засідання, які скликались протягом 

звітного періоду в порядку, передбаченому п.5.2 Положення про постійні 
депутатські комісії Кіровоградської міської ради шостого скликання. 
Протягом 2011 року було проведено 24 засідання постійної комісії міської 
ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку, під час яких було розглянуто 235 питань. 

 
Під час розгляду планових та позапланових питань рішеннями 

постійної комісії міської ради було надано керівникам виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради 54 рекомендації та доповнення до проектів 
рішень. 

 
 
 
 
 



 

2 
Завдяки оперативному розгляду питань, що належать до компетенції 

постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, 
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, врахуванню 
керівниками виконавчих органів міської ради рекомендацій, наданих 
депутатським корпусом, загальний обсяг надходжень до бюджету, у 
порівнянні з 2010 роком, зріс на 12%. Таке збільшення надходжень  
досягнуто за рахунок збільшення на 18,6 % податку на доходи фізичних 
осіб, збільшились надходження плати за землю в 1,4 рази порівняно  
з 2010 роком. 

Місцевих податків і зборів до міського бюджету мобілізовано у сумі 
4,787 тис. грн., що складає 161,8% до плану на рік, з них збору за 
проведення деяких видів підприємницької діяльності – 4,348 тис. грн., що 
складає 167,2% від плану. 

Невиконаними залишились рекомендації комісії, зазначені в 
протоколі № 25 від 12 жовтня 2011 року, щодо виділення коштів в сумі             
100 тис.грн. для виготовлення в 2011 році проектної документації для 
забезпечення облаштування другої черги Кіровоградського міського 
соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, що в свою чергу позбавило можливості залучити 
на зазначені цілі в 2012 році кошти обласного бюджету на умовах 
співфінансування. 

Вважаю, що ефективність роботи комісії в 2012 році буде напряму 
залежати від участі всіх її членів в її роботі. На жаль, загальна кількість 
пропусків засідань комісії її членами залишає бажати кращого. 
 
 
 
Голова комісії з питань бюджету,  
податків, фінансів, планування та 
соціально-економічного розвитку                                        О.Краснокутський 


