
 

                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку міста 

 

від 14 серпня 2014 року       м.Знам’янка 

 

На засіданні присутні:  

Голова комісії: Суслов Л.Г. 

Члени комісії: В.Бойко, Ф.Щербина, В.Мамалат, В.Іванов 

Всього у комісії: 8 депутатів 

Присутні: 5 депутатів 

Засідання комісії легітимне. 

 

У роботі комісій брали участь:  міський голова І.Крижановський, секретар міської 

ради Н.Адамович, керівники комунальних підприємств та начальники структурних 

підрозділів апарату управління Знам’янської міської ради. 

 

Порядок денний: 

1. Про перерозподіл бюджетних коштів. 

2. Про Положення про порядок преміювання працівників міської ради та виконавчого 

комітету. 

 

Слухали:     Про перерозподіл бюджетних коштів. 

Інформувала:  Т.Іваськів – начальник фінансового управління. Відповідно до листів, які 

подані головними розпорядниками коштів міського бюджету - відділу освіти виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради, відділу культури і туризму виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради, управління містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства Знам’янської міської ради, виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради внести зміни до проекту рішення міської ради від 22 серпня 2014 року «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2014 року №1225   «Про міський бюджет 

на 2014 рік», а саме по:  

Відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради виділення додаткових коштів 

у сумі 155000 грн.: 

- 20000 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

котельні на альтернативному паливі у дошкільному навчальному закладі №7 

«Козачок»; 

- 15000 грн. на придбання пристроїв обліку у теплогенераторну  центру дитячої та 

юнацької творчості та виконання пусконалагоджувальних робіт сервісною 

організацією; 

- 120000 грн. на придбання опалювальних котлів на твердому паливі для дошкільних 

навчальних закладів. 

Відділу культури і туризму виконавчого комітету Знам’янської міської ради: 

- необхідністю придбання комп’ютерної техніки, переміщення коштів з Комплексної 

програми покращення матеріально-технічної бази закладів культури на 2012-2015 

роки по КФК 110201 КЕКВ 3110 у сумі 5000,00 грн. на Програму розвитку місцевого 

самоврядування м. Знам’янка на 2011-2015 роки по КФК 010116 КЕКВ 3110. 

 



Управлінню МА та ЖКГ: 

- переміщення коштів  з КФК 150101 на  КФК 100106 у сумі 17000,00 грн. на 

капітальний ремонт житлового фонду  ОСББ;  

- зняття коштів з КФК 150101 в сумі 11000,00 грн. на фінансування інших видатків; 

- надання фінансової підтримки КП ЖЕК №1 у сумі 50000,00 грн. 

 

Також, відповідно до листів виконавчого комітету Знам’янської міської ради, керівника  

КП «Ринокторгсервіс» І.Савельєва та в.о.директора КП «Знам’янська друкарня» 

Г.Жемчужної надати фінансову підтримку:  КП «Ринокторгсервіс» у  сумі 25,0 тис. грн. та 

КП «Знам’янська друкарня» - 20 тис. грн. з метою недопущення заборгованості по податках, 

зборах, обов’язковим платежам до бюджетів різних рівнів для переходу на спрощену 

систему оподаткування та сплату єдиного податку до міського бюджету. 

 

Вирішили:   
1. Погодити перерозподіл коштів загального та спеціального фондів міського бюджету 

на 2014 рік відповідно до рішення комісії. 

2. Рекомендувати фінансовому управлінню внести зміни до міського бюджету на 2014 

рік, підготувати  проект рішення міської ради з наступним затвердженням даних змін 

на сесії міської ради. 

Голосували:  «За»  - 5 , «Проти» - 0 

 

Слухали: Про Положення про порядок преміювання працівників міської ради та 

виконавчого комітету. 

Інформувала: Н.Адамович – секретар міської ради. 

В обговоренні взяли участь: Л.Суслов, В.Іванов, І.Крижановський. 

Вирішили: Оприлюднити проект рішення на офіційному сайті міської ради та винести на 

розгляд сесії у вересні місяці поточного року. 

 

 

 

 

  Голова постійної комісії   підпис   Л.Суслов 

 


