
 

 

________________сесія Знам’янської міської ради 

шостого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від            лютого 2015 року        №  

м. Знам`янка 

 

 

Про стан виконання депутатських  

звернень, що надійшли до міської ради  

протягом 2014 року 

 

 

Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н.Адамович про стан виконання 

депутатських звернень, міська рада відмічає, що відповідно до п.6.2 Регламенту міської 

ради шостого скликання, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи 

зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушені у депутатському зверненні 

питання та надати письмову відповідь депутату, а в разі необхідності додаткового 

вивчення чи перевірки дати відповідь не пізніше як у місячний термін. 

Протягом 2014 року до міської ради надійшло 20 депутатських звернень, що на 1 

звернення менше у порівнянні з 2013 роком. Розгляд звернень було доручено виконавчому 

комітету, відповідним управлінням та відділам. В основному, а це 12 з 20 звернень, 

питання стосувалися виконання повноважень, делегованих управлінню містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства, як в галузі житлово-комунального 

господарства, так і в галузі  архітектури та містобудування. 

На сьогоднішній день питання, порушені у зверненнях, розглянуто, вжиття 

необхідних заходів проводилося в разі можливості їх вирішення в межах правового поля, 

наявного бюджетного фінансування.  

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 
1. Інформацію про стан виконання депутатських звернень взяти до відома 

(додається). 

2. Зобов’язати начальників управлінь та відділів структурних підрозділів апарату 

управління: 

- забезпечувати  розгляд депутатських звернень та надання депутатам відповідей по 

суті порушених у зверненнях питань у встановлені законом строки; 

- при розгляді депутатських звернень, за бажанням автора звернення, повідомляти 

його про можливість взяти участь у розгляді звернення, про що повідомляти 

депутата не пізніше як за п’ять календарних днів. 

 

 

Міський голова    І.Крижановський 

 

 

 

 

 

 



Стан виконання депутатських звернень, що надійшли від депутатів Знам’янської міської ради шостого скликання протягом 2014 року 

 

№ з/п № 

в/о 

Прізвище, 

ініціали 

депутата 

Зміст запиту, звернення № рішення 

міської ради, 

яким 

підтримано 

запит/дата 

звернення 

Відповідальний 

виконавець 

Результати вирішення 

1.  округ №2 Коленченко 

Надія Іванівна 

Про утеплення труб подачі води 

четвертого під’їзду житлового 

будинку №28 по вул. Глібка та 

створення комісії щодо перевірки  

№75 від 

27.01.2014 р. 

Лаптєва Л.О. Відповідь від 12.02.2013 року №01-26/29/1. Станом на 

02.02.2014 року водопостачання будинку відновлено, 

здійснено заміну труб в підвальному приміщенні, а саме: 

центральної труби водопостачання – 40 м та стояків в 

під’їздах – 25 ( лист ЗВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» від 

12.02.204 року №33/01/з) 

2.  округ №23 Блюм 

Вільгельм 

Готлібович 

Щодо створення місцевого 

телебачення 

№76 від 

10.02.2014  

Тесленко А.В. 

Брунцвік Н.В. 

відповідь від 19.02.2014 №01-26/34/1. Пунктом 5 ст.43 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 

грудня 1993 року N 3759-XII встановлено заборону  щодо 

передачі ліцензіатом каналу мовлення в суборенду іншим 

організаціям. Тому, Знам’янська міська рада не має 

правових підстав щодо створення міського інформаційного 

аудіо-відео каналу та використання для трансляції своїх 

телевізійних продуктів (в разі їх створення) кабельних 

мереж фірми «Кабельне телебачення»  із заохоченням 

колективу фірми. В Законі України «Про телебачення і 

радіомовлення» від 21 грудня 1993 року N 3759-XII зі 

змінами та доповненнями, що прийняті на сьогоднішній 

день, відсутнє визначення поняття «інформаційний аудіо-

відео канал», а створення продуктів для трансляції має 

супроводжуватись певним переліком заходів, прийняттям 

рішень щодо їх створення та ін. Можливо повернутися до 

розгляду даного питання в разі внесення змін до чинного 

законодавства України в частині зменшення обсягу 

вилучення коштів з міського до державного бюджету. 

3.  округ 2 Коленченко 

Надія Іванівна 

Щодо ліквідації на південній 

стороні міста філіалу «Приват-

Банку» 

31.03.2014 №81 Кирпа О.М. Відповідь від 10.04.14. Відділення Приватбанку було 

ліквідоване через малий потік клієнтського 

обслуговування, що не покривало витрати на утримання 

працівника та оренду приміщення, оскільки міські філії 

підпорядковані центральному офісу в Дніпропетровську та 

не являються самостійними розпорядниками коштів – 

місцеві філії не можуть приймати самостійні рішення щодо 

збереження пунктів обслуговування. Натомість до травня 



поточного року за місцем розташування банкомату 

(магазин «Ізумруд») буде встановлено термінал для 

самообслуговування населення частини міста. 

4.    Щодо вирішення питання 

відкриття аптеки на південній 

стороні міста 

31.03.2014 №80 Кирпа О.М. Відповідь від 10.04.2014 року. На території обласної 

бальнеологічної лікарні по вулиці Героїв Сталінграду 

функціонує аптечний пункт Знам’янської філії 

«центральної районної аптеки №24 «ПАТ «Ліки 

Кіровоградщини». Питання відкриття аптеки в південній 

частині міста вже давно знаходиться на особистому 

контролі міського голови. Обстежено всі вільні 

приміщення, але жодне з них не відповідає вимогам до 

приміщень аптек за Ліцензійними умовами провадження 

господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, 

оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами. За цими 

умовами площа приміщення має бути не менша 50 

квадратних метрів та знаходитись на першому поверсі. 

Тому прийняте рішення будівництва центру в якому, за 

планом, буде розміщена аптека. Виділено земельну ділянку 

для будівництва центру по вул.. Селянській (на розі вул.. 

Рози Люксембург), розроблено анкету інвестиційного 

проекту та направлено її на розгляд до Кіровоградського 

регіонального центру з інвестицій та розвитку. Разом з 

тим, продовжується пошук місцевих інвесторів, які б 

прийняли участь у будівництві та введенні в експлуатацію 

приміщення центру. На даний час інвестори відсутні. 

Міським головою неодноразово проведені бесіди із 

суб’єктами господарювання, зайнятими у фармацевтичній 

сфері, щодо можливості відкриття ними аптеки у південній 

частині міста, але жоден з суб’єктів господарювання не 

визначився з намірами вести будь-які господарські дії в 

південній частині міста.  

5.    Щодо низького тиску газу у 

будинках по вул. Дачній та 

Філоненка 

31.03.2014 №79 Лаптєва Л.О. Відповідь від 10.04.2014 року №01-26/100/1. За 

інформацією ЗУЕГГ (лист від 08.04.2014 р. №146), режим 

роботи ГРП №7, що розташована по вул. Петровського та 

ШРП №32 по вул. Дачній встановлено у відповідності з 

проектом і фіксуються в затверджених режимних карта 

згідно з встановленим режимом тиску в газовій системі 

споживача. Протягом опалювального сезону 2013-2014 

років вихідний тиск з ГРП №7 та ШРП №32 регулювався у 

відповідності до температури повітря навколишнього 

середовища і становить від 230 до 280 мм вод.ст. 

Відповідно, тиск газу до газових приладів споживачів по 



вул.. Дачній та вул.. Філоненка становив не менше 150-140 

мм вод.ст., що відповідає роботі газових приладів згідно 

паспортних даних заводу-виробника. Зауважено, що під 

час проходження опалювального сезону 2013-2014 р.р. 

скарг щодо слабкого тиску газу від мешканців даних 

вулиць не надходило. 

6.    Щодо розбіжностей цін у 

магазинах південної частини міста 

, зокрема у торг. Закладах 

«Ізумруд» та «Курочка ряба» ціни 

значно вищі, ніж у центрі та на 

вокзалі. Не дотримуються у цих 

закладах і розпорядок дня. 

31.03.2014 №78 Кирпа О.М. Виконавчий комітет має право втручання в ціноутворення 

лише з виробниками хліба і хлібобулочних виробів, 

оскільки з ними підписано угоду і суб’єкти 

господарювання самостійно виявили бажання погоджувати 

ціни на вироблений хліб з міською радою. Відповідно до 

чинного законодавства міська рада і її виконавчі органи не 

мають права втручатися в господарську діяльність 

суб’єктів господарювання. 

7.    Щодо приведення вулиці 1-ої 

Підлісної до належного стану. На 

вулицю зі сторони вул.. Леніна не 

було проїзду, кілька будинків 

«відрізані» від будь-яких під’їздів, 

а нещодавно став проблематичним 

і вихід на вулицю Леніна, 

особливо для людей похилого 

віку. Один із господарів будинку 

викопав рівчак, щоб стікала вода, 

вкопав стовп, і тепер літні люди не 

можуть користуватися цією 

частиною вулиці. Кажуть, що саме 

через цей стан речей загинув 

чоловік 

31.03.2014 №77 Лаптєва Л.О. Відповідь 07.05.2014№01-18/340/1. Начальником відділу 

архітектури та містобудування Качановим І.О.  спільно з 

депутатом та головою квартального комітету Браїм  А.С. 

проведено робочу зустріч з власником домоволодіння №31 

по вул.. Леніна у м. Знам’янка по питанню порушення 

пішохідної доріжки біля паркану будинку №31 для 

запобігання підтоплення будинку. Власник будинку 

запевнив, що протягом травня 2014 року здійснить 

благоустрій прилеглої до паркану території та відновить 

пішохідну доріжку. 

8.  округ №1 Корж Наталія 

Борисівна 

Щодо косіння бур’янів на узбіччі 

вул.. Героїв Сталінграду на ділянці 

між зупинками «Дитячий садок» 

та «Водолікарня». 

№82 від 

29.05.2014 

Лаптєва Л.О. Відповідь від 12.06.14 р. №01-26/149/3. Головним 

спеціалістом з питань екології та благоустрою В.Лобовим 

03.06.14 року перевірено ділянку дороги по вул.. 

Г.Сталінграду між зупинками «Водолікарня» та «дитячий 

садок» та вручено припис власнику АЗС по вул.. Героїв 

Сталінграду А. Метлякову та мешканцям  приватного 

сектору, біля садиб яких росли карантинні рослини. 

Протягом тижня працівники УМА та ЖКГ покосили 

узбіччя дороги по вул.. Героїв Сталінграду. 11 червня 2014 

року перевіркою встановлено, що вищезазначені недоліки 

усунуто. 

9.    Щодо облаштування місця 

висадки пасажирів автобусного 
№83 від 

29.05.2014 

Заруцький А.А. Відповідь від 12.06.14 р. №01-26/154/3. На замовлення 

УМА та ЖКГ було виготовлено проектно-кошторисну 



маршруту №4 на зупинці «вул.. 

Миру» Особливо це стосується 

зупинки з центру до водолікарні. 

документацію по об’єкту «Поточний ремонт вул.. 

Г.Сталінграду» в м. Знам’янка Кіровоградської області». З 

метою виконання робіт по ремонту вул.. Г.Сталінграду за 

рахунок субвенції з обласного бюджету, дану 

документацію надано на розгляд Кіровоградської ОДА. На 

сьогоднішній день триває підготовка розпорядження 

голови ОДА, яким і буде затверджено розподіл субвенції з 

обласного бюджету. В ході проведення ремонтних робіт, 

зупинку «вул.. Миру» буде впорядковано. 

10.  список Клімова 

Світлана 

Володимирівна 

З приводу наведення порядку на 

пішохідному тротуарів на 

Привокзальній площі між 

проїжджою частиною і кіосками, 

що розташовані від зупинки до 

автовокзалу 

№84 від 

04.06.2014 

Адамович Н.А 

Грицюк А.А. 

Мостовий О.Є. 

Відповідь від 18.06.14 №01-26/155/5. Для вирішення 

питання припинення самовільної торгівлі на тротуарах 

міста по вулицям Жовтневій та Привокзальній, 

розпорядженням міського голови від 12.06.2014 №105 

створено тимчасову комісію по перевірці дозвільних 

документів, та виписці приписів на заборону 

несанкціонованої торгівлі на тротуарах. Розпорядженням 

встановлено термін виконання до 25.06.2014 року. 

11.   

Калюжний 
Володимир 
Федорович 

Озеряний 

Віктор 

Анатолійович 

Хохлов 

Володимир 

Миколайович 

Корнієнко 

Сергій 

Вікторович 

щодо оплати кредиторської 

заборгованості за ремонт ліфта по 

вул. Фрунзе,122 під’їзд №4 в сумі 

18,0 тис. грн. 

№Ко-85 від 

08.08.2014 р. 

Адамович Н.А. 

Лаптєва Л.О. 

Відповідь від 26.08.14№01-26/217/1. Знам’янським УДКСУ 

здійснено оплату кредиторської заборгованості за 2013-

2014 роки 14 серпня 2014 року. Капітальний ремонт ліфта 

по вул. Фрунзе,122 буде виконано після ремонту ліфта ІІІ 

п. Луначарського,34. Станом на 12.09.14 – очікується 

приїзд наладчика ПП «Олександріяліфт». 

12.  список 

Блюм 
Вільгельм 
Готлібович 

Щодо облаштування 
пішохідного переходу біля 
школи-інтернат по вул. Фрунзе 

№86 від 

26.09.2014 року 

УМА та ЖКГ  Відповідь від 22.10.2014 №01-26/239/1. Дорожня розмітка 

та дорожні знаки встановлені згідно вимог ДСТУ. 

Продублювати знак «Пішохідний перехід» на розтяжках не 

має технічної можливості, оскільки відсутні необхідні 

опори, до того ж це не передбачено правилами дорожнього 

руху. Для покращення освітлення пішохідного переходу 

КП «ЗЖЕК №1» в жовтні 2014 року встановлено 

додатковий ліхтар. Нанесення другої «Зебри» поза 

перехрестям не передбачено діючими нормами ДСТУ. 

13.  список 

Блюм 

Вільгельм 

Щодо відміни рішення міської 

ради від 25.07.2012 року №654 

«Про внесення змін до рішення 

№87 від 

26.09.2014 року  

Адамович Н.А. Відповідь від 05.11.2014 року №01-26/245/1. Враховуючи 

звернення мешканців міста щодо забезпечення участі 

територіальної громади у прийнятті рішення про 



Готлібович міської ради від 22.03.2011 р. 

№185 «Про затвердження 

Положення про присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста 

Знам’янка» 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Знам’янка», а також Ваше депутатське звернення від 

26.09.2014 року, 30 жовтня 2014 року депутатами міської 

ради дане питання було детально розглянуто і прийнято 

рішення про скасування рішення міської ради від 

25.07.2012р. №654 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 22.03.2011 р. №185 «Про затвердження 

Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин 

міста Знам’янка», яке не передбачало обов’язковість збору 

відповідної кількості підписів мешканців міста для 

висування певної кандидатури на нагородження. Відтепер, 

присвоєння даного звання, протягом поточної каденції 

міської ради, буде проводитись відповідно до Положення, 

затвердженого рішенням міської ради від 22.03.2011 року 

№185 «Про затвердження Положення про присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Знам’янка» з 

урахуванням, у тому числі, зібраних підписів мешканців 

міста, результатів голосування на сесії міської ради та 

звернень суб’єктів подання.. 

 

14.  Список  

Блюм 

Вільгельм 

Готлібович 

Щодо переміщення автобусної 

зупинки від торгівельного центру 

«Едем» на місце розміщення 

автобусної зупинки біля 

житлового будинку №2 по вул. 

Привокзальній. 

№88 від 

26.09.2014  

УМА та ЖКГ 10.10.14 надано відповідь-роз’яснення щодо неможливості 

вирішення питань, як запропоновано депутатом. 

15.  список 

округ №10 

список 

округ №6 

Савельєв Ігор 

Миколайович 

Терновий 

Микола 

Макарович 

Куцов 

Олександр 

Григорович 

Постика 

Сергій 

Миколайович 

Про припинення фінансування 

робіт по зонуванню території 

№89 від 09.12.14 Іваськів Т.А. 

Лаптєва Л.О. 

Надана відповідь - станом на 1 січня 2015 року у 

міському бюджеті м. Знам’янка обраховується 

кредиторська заборгованість за виконані роботи по 

виготовленню плану зонування території м. Знам’янка у 

сумі 33,0 тис. грн.  

Фінансування зазначених видатків у  2015 році 

буде здійснюватись відповідно до розпису міського 

бюджету після прийняття рішення про міський бюджет на 

2015 рік. 

 
 

16.  список 

Блюм 
Вільгельм 
Готлібович 

Щодо надання матеріальної 

допомоги на придбання газової 

колонки вдові учасника бойових 

дій Хорольській А.А. 

№90 від 11.12.14 Адамович Н.А. 

Лаптєва Л.О. 

Надано відповідь - за інформацією начальника 

Знам’янського управління по експлуатації газового 

господарства Самаріна Ф.В. (лист від 22.12.2014 року 

№641), газова колонка була відключена від газопостачання 

4 листопада 2014 року, як непридатна до подальшої 



експлуатації та ремонту через відсутність вузлів та 

агрегатів. Вартість робіт по заміни газової колонки 

(водонагрівача проточного газового) орієнтовно становить 

2757 грн. в тому числі: 2106 грн. – вартість необхідних 

матеріалів, 651 грн. – вартість монтажних робіт. Гр. 

Хорольська О.А як член сім’ї померлого ветерана війни 

має право на проведення безоплатного капітального 

ремонту. Згідно з п. 4 «Порядку проведення безоплатного 

капітального ремонту власних житлових »«періодичність 

проведення безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку 

пільгу», затвердженого Постановою КМУ від 20.05.2009 

року №565 (зі змінами), «періодичність проведення 

безоплатного капітального ремонту – не частіше одного 

разу на 10 років». Але громадянка Хорольська О.А. вже 

скористалась цим правом  у квітні 2006 року. Будинок, в 

якому мешкає заявниця не є комунальною власністю міста 

і знаходиться в приватному секторі у власності гр. 

Хорольської О.А. Враховуючи обмежені можливості 

міського бюджету, надати допомогу гр. Хорольскій О.А. на 

жаль, не має можливості. Управлінням соціального захисту 

населення було направлено відповідний лист на адресу 

начальника відділу освіти виконавчого комітету Поповій 

Н.О. щодо надання допомоги гр. Хорольській О.А., як 

колишньому працівнику та ветерану педагогічної праці. 

Але, за інформацією відділу освіти (лист від 25.12.2014 

року 301-20/2042), надати гр. Хорольській О.А. грошову 

допомогу не має можливості, оскільки в кошторисі відділу 

не передбачені призначення на такі видатки. До того ж, 

спеціалістами управління соціального захисту населення 

при особистому спілкуванні, Олександрі Афанасіївні було 

роз’яснено, що вона може звернутися до управління з 

метою отримання матеріальної допомоги в лютому місяці 

2015 року. 

17.  список 

Блюм 
Вільгельм 
Готлібович 

Щодо звернення почесного 
залізничника, учасника ВВв 
Кумбера Є.В. про вєєрне 
відключення 
електропостачання в місті 

№91 від 11.12.14 Лаптєва Л.О. Відповідь від 18.12.14 №01-26/267/1. За інформацією 

голови правління ПАТ «Кіровоградобленерго» О.М. 

Стрюченка (лист від 03.12.2014 № 8103), враховуючи 

введення надзвичайного стану в об’єднаній енергосистемі 

України, різке погіршення енергетичного балансу через 

дефіцит палива на теплових електростанціях та зменшення 

виробітку електричної енергії на ГЕС у зв’язку з малою 

водністю на річках Дніпровського та Дністровського 

басейнів, для недопущення відділення об’єднаної 



енергетичної системи України від енергооб’єднання країн 

СНД та Балтії, по команді диспетчера ДнЕС (Дніпровська 

енергетична система) по Кіровоградській області вводяться 

графіки аварійних відключень (ГАВ) на 2014-2015 роки. 

Величину навантаження по ГАВ, час відключення та 

кількість черг визначає черговий диспетчер національної 

енергетичної компанії України та диспетчер ДнЕС. Термін 

реалізації графіків аварійних відключень становить 10-15 

хвилин. Спираючись на вищевикладене, ПАТ 

«Кіровоградобленерго» не може спрогнозувати величини 

та терміни відключень, оскільки це визначають чергові 

диспетчери НЕК та ДнЕС, в залежності від ситуації в ОЕС 

України. Розпорядженням міського голови від 12 грудня 

2014 року № 218 «Про затвердження графіку роботи 

зовнішнього освітлення у умовах економії», затверджено 

графік роботи зовнішнього освітлення в грудні 2014 року: 

включення – відповідно до Постанови НКРЕ від 22.10.2004 

р. № 1030 о 17.00 год., виключення – о 21.00 год. 

Додатково повідомляємо, що інформація щодо аварійних 

відключень опублікована у газеті «Знам’янські вісті» 
(випуск № 95 від 6 грудня 2014 року) та  на веб-сайті 

Знам’янської міської ради та буде публікуватись і надалі.  

18.  список 

Адамович 
Надія 
Анатоліївна 

Щодо включення до бюджету 
2015 року фінансування 
визначеного переліку робіт, що 
надходили до міської ради 
протягом 2014 року від 
депутатів міської ради 

№94 від 29.12.14 Лаптєва Л.О. Надана відповідь від 29.12.2014 року щодо виконання 

робіт та пропозицій на 2015 рік. 

19.  список 

Адамович 
Надія 
Анатоліївна 

Щодо включення до бюджету 
2015 року витрат на 
проходження вчителями 
медичних комісій в сумі 80,0 тис. 
грн. та оформлення землі 
закладів освіти у сумі 20,0 тис. 
грн. 

№92 від 29.12.14 Попова Н.О. Відповідь від 08.01.2015 №01-20/30. Згідно абзацу 2 п.2 

Порядку проведення обов’язкових профілактичних 

медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23 травня 2001 року № 559 «Про затвердження переліку 

професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов’язковим профілактичним оглядам, 

порядку проведення цих оглядів та видачі особистих 

медичних книжок» (із змінами) витрати закладів та установ 

охорони здоров’я, пов’язані з проведенням обов’язкових 

медичних оглядів працівників бюджетних установ та 

організацій, покриваються за рахунок коштів, 

передбачених кошторисом на утримання відповідного 

закладу та установи охорони здоров’я. Отже, не заклади і 



установи освіти, а заклади і установи охорони здоров’я під 

час складання кошторисів мають ураховувати видатки на 

такі медичні огляди. 

               Рішенням Знам’янської міської ради від 30 жовтня 

2014 року № 1522 «Про делегування повноважень 

виконавчому комітету Знам’янської міської ради» 

делеговано виконавчому комітету повноваження по 

здійсненню фінансування та проведення робіт з 

інвентаризації земель закладів комунальної власності міста 

та укладання договорів на виконання робіт від імені 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради. 

Виготовлена технічна документація буде передана відділу 

освіти для реєстрації та отримання свідоцтва на право 

постійного користування земельною ділянкою. За 

попередніми  даними  на оплату за реєстрацію необхідно 

3249 грн.  

 

20.  список 

Адамович 
Надія 
Анатоліївна 

Щодо вивчення питання 
утворення цільового фонду, як 
складової спеціального фонду 
міського бюджету. 

№93 від 29.12.14 Іваськів Т.А. Відповідь від 19.01.14 №21. Відповідно до статті 69
1
 

Бюджетного кодексу України цільові фонди, утворені 

місцевими радами, є складовою спеціального фонду 

місцевих бюджетів. рішенням міської ради від 22 серпня 

2014 року №1466 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 27 червня 2002 року №87 «Про створення 

цільового благодійного фонду «Благоустрій міста» 

затверджено діюче положення, відповідно до якого 

здійснюється наповнення та використання коштів фонду. 

Фінансове управління здійснює планування доходів та 

видатків зазначених коштів у міському бюджеті у міському 

бюджеті на загальних підставах – за прогнозними 

розрахунками доходів та бюджетними запитами головних 

розпорядників бюджетних коштів, які, відповідно до 

діючого законодавства, забезпечують цільове та ефективне 

використання бюджетних коштів. 

 

 

 

 


