
БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24.12.2015 року №40

Про оплату праці виконуючого 
обов’язки старости села 
Червона Долина 
Бобринецького району 
Шкварка В.М.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року № 1044 «Деякі 
питання оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування об’єднаних 
територіальних громад», рішення Бобринецької міської ради від 01.12.2015 
року № 29 «Про покладення виконання обов’язків старости села Червона 
Долина Бобринецького району на Шкварка В.М.», з метою урегулювання 
питання оплати праці в.о. старости Шкварка В.М.,

1. Зберегти у 2015 році за Шкварком Володимиром Миколайовичем, який 
здійснював повноваження сільського голови Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району Кіровоградської області і виконує обов’язки старости 
села Червона Долина Бобринецького району до обрання на перших виборах 
старости села Червона Долина Бобринецького району, посадовий оклад, 
надбавки та доплати, які були йому встановлені на час припинення його 
повноважень як сільського голови.

2. Виплату заробітної плати у 2015 році, виконуючому обов’язки старости 
села Червона Долина Бобринецького району Шкварку В.М., здійснювати за 
рахунок коштів бюджету Червонодолинської сільської ради Бобринецького 
району Кіровоградської області, починаючи з 01.12.2015 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію міської ради з.'ййтДнь планування, фінансів, цін, бюджету, 
підприємництва, промисловості, ст ого розвитку міста та інвестицій.

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Міський голова В. СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24.12.2015 року № 41

«Про чинність рішень 
№№ 2340-2348 від 11 червня 2015 року 
Бобринецької міської ради та 
№№ 278/1-278/6 Червонодолинської 
сільської ради на території Бобринецької 
міської об’єднаної територіальної громади 
на 2016 рік»

Керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», ст. 12.Податкового Кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо податкової реформи» №71-VII від 
28.12.2014р., враховуючи рішення №781 від 14.08.2015р. Кіровоградської 
обласної ради «Про утворення Бобринецької міської об’єднаної 
територіальної громади» та з метою сприяння соціально-економічного 
розвитку Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади та 
поповнення дохідної частини місцевого бюджету,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Визнати чинними та діючими на 2016 рік на території Бобринецької 
міської об’єднаної територіальної громади наступні рішення Бобринецької 
міської ради:

Рішення № 2340 «Про затвердження положення про місцеві податки та 
збори на території Бобринецької міської ради на 2016 рік»(з додатками);

Рішення № 2341 «Про встановлення податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки на території Бобринецької міської ради на 
2016 рік»;



Рішення № 2342 «Про встановлення плати за землю на території міської 
ради на 2016 рік»;

Рішення № 2343 «Про оприлюднення нормативної грошової оцінки 
землі на території Бобринецької міської ради на 2016 рік»(з додатком);

Рішення № 2344 «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку 
на території Бобринецької міської ради на 2016 рік» (з додатками);

Рішення № 2345 «Про затвердження положення до встановлення 
акцизного податку на території Бобринецької міської ради на 2016 рік»;

Рішення № 2345а «Про встановлення ставок акцизного податку на 
території Бобринецької міської ради на 2016 рік»;

Рішення № 2346 «Про встановлення ставок туристичного збору на 
території Бобринецької міської ради на 2016 рік»;

Рішення № 2347 «Про встановлення ставки збору за місця для 
паркування транспортних засобів на території Бобринецької міської ради на 
2016 рік»;

Рішення № 2348 «Про встановлення транспортного податку на території 
Бобринецької міської ради на 2016 рік».

2. Визнати чинними та діючими на 2016 рік на території Бобринецької 
міської об’єднаної територіальної громади наступні рішення 
Червонодолинської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської 
області:

Рішення № 278/1 «Про встановлення плати за землю на території 
Червонодолинської сільської ради на 2016 рік»;

Рішення № 278/2 «Про встановлення транспортного податку на території 
Червонодолинської сільської ради на 2016 рік»;

Рішення № 278/3 «Про встановлення акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 
території Червонодолинської сільської ради на 2016 рік»;

Рішення № 278/4 «Про затвердження ставок єдиного податку для 
фізичних осіб-підприємців на території Червонодолинської сільської ради на 
2016 рік»(з додатками);

Рішення № 278/5 «Про встановлення податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно на території 
Червонодолинської сільської ради на 2016 рік»;

Рішення №278/6 «Про оприлюднення нормативної грошової оцінки 
землі на території Червонодолинської сільської ради на 2016 рік»(з 
додатком).



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
фінансового відділу міської ради Мельнікову 1.1.

і

начальника

Міський голова В. СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24.12.2015 року №42

Про доповнення рішення
Бобринецької міської ради № 2342
від 11 червня 2015 року «Про встановлення плати
за землю на території Бобринецької міської ради
на 2016 рік»

Керуючись Земельним Кодексом України, ст. 12.Податкового Кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» 
№71 -VII від 28.12.2014р.,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Доповнити п.5 рішення рішення Бобринецької міської ради № 2342 
від 11 червня 2015 року «Про встановлення плати за землю на території 
Бобринецької міської ради на 2016 рік» слідуючим абзацом:

«Встановити на території Бобринецької міської об’єднаної 
територіальної громади ставки земельного податку за земельні ділянки, 
розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких 
не проведено у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі 
ріллі по області».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
фінансового відділу міської ради Мельнікову 1.1.

Міський голова В. СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24.12.2015 року №43

Про затвердження ставок 
земельного податку та надання пільг 
зі сплати земельного податку юридичним 
та фізичним особам на території 
Бобринецької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2016 рік.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» №71-VII від 
28.12.2014р. із змінами та доповненнями, з метою сприяння соціально- 
економічного розвитку Бобринецької міської об’єднаної територіальної 
громади та поповнення дохідної частини місцевого бюджету,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ставки земельного податку для фізичних та юридичних 
осіб згідно з додатком № 1.

2. Встановити відповідно до ст.281 Податкового кодексу України пільги 
щодо сплати земельного податку слідуючим категоріям населення:

- інваліди першої і другої групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери (за віком);
-ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (І, II та III категорії).



Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для 
відповідної категорії фізичних осіб , поширюється на одну земельну ділянку 
за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш 
як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в 
селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої 

групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та 
землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток 
(паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Встановити відповідно до статті 282 Податкового кодексу України 
пільги щодо сплати земельного податку для слідуючих категорій юридичних 
осіб :

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій 
інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, 
які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських 
організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього 
календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, 
становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних 
працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких 
інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми 
загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів 
мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право 
користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом 
відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів 
в Україні» .

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації 
інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за 
відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні 
санкції згідно із законодавством;

- бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких 
затверджується Кабінетом Міністрів України;



3. Звільнити від сплати земельного податку:
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування; 

комунальні служби; релігійні організації; заклади, установи та організації, які 
повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; 
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності 
і джерел фінансування; заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються 
за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

- учасників антитерористичної операції з числа військовослужбовців( у 
тому числі строкової служби) Збройних Сил України, співробітників 
Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Міністерства 
внутрішніх справ та членів інших військових формувань, що діють 
відповідно до Конституції України;

- громадян, мобілізованих до складу Збройних Сил України у 2014-2016 
роках;

- членів сімей військовослужбовців Збройних Сил України та 
співробітників ДПСУ, СБУ, МВС України, які загинули, виконуючи 
службовий обов’язок під час проведення антитерористичної операції. До них 
належать : дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); 
неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства (або 
інвалідами) І та II групи; непрацездатні батьки; особи, які знаходились під 
опікою загиблого.

4. Платники цього податку несуть відповідальність за невиконання або 
неналежне виконання податкового обов’язку відповідно до Податкового 
кодексу України.

5. Контроль за повнотою справляння, правильністю його обчислення і 
своєчасністю сплати до місцевого бюджету плати за землю на території 
Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади здійснюється 
Бобринецьким відділенням Долинської О ДПІ Г оловного управління 
Міндоходів в Кіровоградській області.

Міський голова В. СНІЖКО



Додаток №1 
до рішення четвертої сесії сьомого 

скликання Бобринецької міської 
ради від 24 грудня 2015 року № 43

Н азва н асел ен ого  пункту НГО 1га зем ел ь С тавка С тавка
та категор ія  зем ел ь  за ф ун кц ією насел ен их  пунктів % грн./га
використанн я в е кон о м іко -п л ан ув ал ь н ій станом  на 01 .01.15
зоні грн./га  (1 ,249)
м. Б о брин ець
1- еко н о м іч н о -п л ан ув ал ь н а  зона
ж итлова  заб уд ова  (присадибна  д ілянка ) 1155949,5 0 ,035% 404,58

землі гром адського  призначення 809227,1 2,0% 16184,54
землі ком ерц ійного  призначення 2889936,2 1,50% 43349 ,04

землі пром исловості 138701,45 2,00% 2774,03

землі звязку 1091750,9 2,0% 21835,02

с/г угіддя 24130 ,82 0,30% 72,39
II - е ко н о м іч н о -п л а н ув ал ь н а  зона
ж итлова  заб уд ова  (присадибна  д ілянка) 941121,5 0,0% 329,39
землі пром исловості 1120477,9 2,0% 22409,56

землі ком ерц ійного  призначення 2352991,1 1,5% 35294,87
землі гараж но ї забудови 705934,8 1,0% 7059,35
землі гром адського  призначення 725793,9 2,0% 14515,88

землі те хн ічн о ї інф раструктури 673960,4 2,0% 13479,21
землі а втом об іл ьно го  транспорту 985336,1 2,0% 19706,72

землі кл адовищ  під  водою 367705,6 1,5% 5515,58

інш і зем л і за га л ьного  користування 367705,6 1,5% 5515,58

с/г угіддя 22909 ,75 0,3% 68,73

III - е ко н о м іч н о -п л а н ув ал ь н а  зона 0,00

ж итлова  заб уд ова  (присад ибна  д ілянка) 668339 ,9 0 ,035% 233,92

землі гром адського  призначення 459257,3 2,0% 9185,15

землі пром исловості 727792,3 2,0% 14555,85

зем л і ком ерц ійного  призначення 1640061,9 1,5% 24600 ,93

виробничі двори та  буд івл і 655974 ,8 1,5% 9839,62

землі транспорту 408423 2,0% 8168,46
інші зем л і за га л ьного  користування 309502,2 1,5% 4642,53

с/г угіддя 18966,48 0,3% 56,90
IV - е ко н о м іч н о -п л а н ув ал ь н а  зона 0,00

ж итлова  забудова  (присадибна  д ілянка ) 468999 ,5 0,035% 164,15
землі ком ерц ійного  призначення 1308702,2 1,5% 19630,53
землі пром исловості 628247 2,0% 12564,94

землі звязку 523455,9 2,0% 10469,12

виробничі двори  та  буд івл і 523455,9 1,5% 7851,84

зем л і те хн ічн о ї інф раструктури 340227,6 2,0% 6804,55

землі транспорту 496227 ,7 2,0% 9924,55

інші землі 272656,7 1,5% 4089,85

інші в ідкриті зем л і 54581,3 1,5% 818,72

с /г угіддя 19522,51 0,3% 58,57

V - еко н о м іч н о -п л ан ув ал ь н а  зона 0,00

ж итлова  заб уд ова  (присадибна  д ілянка) 344724 0 ,035% 120,65

замлі зал ізниц і 459632 1,0% 4596,32



землі пром исловості 380570,3 2,0% 7611,41
землі те хн ічн о ї інф раструктури 203212,3 2,0% 4064,25
землі транспорту 496352 ,6 2,0% 9927,05
інш і землі 252797,6 1,5% 3791,96
інш і в ідкриті зем л і 50584,5 1,5% 758,77
с/г угіддя 20423 ,22 0,3% 61,27
с. Д ібр ів ка
ж итлова  заб уд ова  (присадибна  д ілянка ) 464003 ,5 0,35% 1624,01
зем л і гром ад ського  призначення 328736,8 2,0% 6574,74
землі ком ерц ійного  призначення 1173810,2 1,5% 17607,15
виробничі двори  та  буд івл і 469499,1 1,5% 7042,49
інш і землі 182104,2 1,5% 2731,56
с/г угіддя 22114 ,69 0,3% 66,34
с. Ш ляхове
ж итлова  заб уд ова  (присад ибна  д ілянка ) 403177 ,2 0,35% 1411,12
землі гром адського  призначення 320493,4 2% 6409,87
землі ком ерц ійного  призначення 1031299,3 1,5% 15469,49
виробничі двори  та  буд івл і 458008 ,3 1,5% 6870,12
інш і землі 31599,7 1,5% 474 ,00
с/г угіддя 24172 ,36 0,3% 72,52
С ередня норм ативно  грош ова  оц інка  по 
Б обринецькій  м іській  раді на 0 1 .0 1 .20 1 5р

27275 0,300% 81,83

С ередня норм ативно  грош ова  оц інка  по 
К іровоградській  області на 0 1 .0 1 .20 1 5р

26748 5,000% 1337,40

с. Ч ервона Д о л и н а
1- е ко н о м іко -п л ан ув ал ь н а  зона
Рілля 27766 0,01% 2,78
Б агатор ічн і насадж ення 17643 0,01% 1,76
С іножаті 4453 0,01% 0,45

П асовищ а 3298 0,01% 0,33
Землі ж и тл о в о ї забудови 301009 0,03% 90,30

Землі гром ад сько ї забудови 212630 3,0% 6378,90

Землі ком ерц ійного  використання 759392 3,0% 22781,76

Землі пр ом и сл о во ї забудови 197442 3,0% 5923,26

Землі зайняті п ід обєктам и  енергетики 203300 3,0% 6099,00

ВАТ "К іровоград обл енерго "
с. Ф рунзе
1- е ко н о м іко -п л ан ув ал ь н а  зона
Рілля 27766 0,01% 2,78

Б агатор ічн і насадж ення 17643 0,01% 1,76

С іножаті 4453 0,01% 0,45

П асовищ а 3298 0,01% 0,33

Землі ж и тл о в о ї забудови 301009 0,03% 90,30

Землі гром ад сько ї забудови 212630 3,0% 6378,90

Землі ком ерц ійного  використання 759392 3,0% 22781,76

Землі пром исл ово ї забудови 197442 3,0% 5923,26

Землі зайнят і п ід о бєктам и  енергетики 209500 3,0% 6285,00

ВАТ "К ір овогр ад о бл е нер го "

с. Корж еве
1- екон о м іко -п л а н у в а л ь н а  зон а
Рілля 27766 0,01% 2,78

Б агатор ічн і насадж ення 17643 0,01% 1,76

С іножаті 4453 0,01% 0,45

П асовищ а 3298 0,01% 0,33

Землі ж и тл ово ї забудови 301009 0,03% 90,30



Землі гром ад сько ї забудови 212630 3,0% 6378,90
Землі ком ерц ійного  використання 759392 3,0% 22781 ,76
Землі пром ислово ї забудови 197442 3,0% 5923,26
Землі зайняті під обєктам и  енергетики 226900 3,0% 6807,00
ВАТ "К іровоград обл енерго "
с. В ел и код рю кове
1- екон о м іко -п л ан ув ал ь н а  зона
Рілля 27766 0,01% 2,78

Б агатор ічн і насадж ення 17643 0,01% 1,76

С іножаті 4453 0,01% 0,45

П асовищ а 3298 0,01% 0,33
Землі ж и тл ово ї забудови 95923 0,03% 28,78

Зем лі зайнят і під о бєктам и  енергетики 57300 3,0% 1719,00
ВАТ "К іровоград обл енерго "
с. С ад ове
1- екон о м іко -п л а н у в а л ь н а  зона
Рілля 27766 0,01% 2,78

Б агатор ічн і насадж ення 17643 0,01% 1,76

С іножаті 4453 0,01% 0,45

П асовищ а 3298 0,01% 0,33
Землі зайняті під обєктам и  енергетики 95923 3,0% 2877,69
ВАТ "К іровоград об л енерго "
ЗА  М Е Ж А М И  Н А С Е Л Е Н И Х  П УН КТІВ
Рілля 27766 5,0% 1388,30

Багатор ічн і насадж ення 17643 5,0% 882,15

С іножаті 4453 5,0% 222,65

П асовищ а 3298 5,0% 164,90

Землі зайняті під обєктам и  енергетики 26747 5,0% 1337,35
ВАТ "К іровоград об л енерго "



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2015 року № 44

Про скасування рішень 
Бобринецької міської ради 
від 01.12.2015 року № 26 «Про 
припинення Червонодолинської 
сільської ради Бобринецького 
району шляхом ліквідації» та 
від 01.12.2015 року № 27 «Про 
утворення комісії з ліквідації 
Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району»

Відповідно до п. 4 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», у зв’язку зі змінами внесеними 
до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у 
частині реорганізації сільських рад що об’єдналися, з метою забезпечення 
дотримання законності під час припинення юридичної особи сільської ради, що 
приєдналася,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення Бобринецької міської ради від 01.12.2015 року № 26 
«Про припинення Червонодолинської сільської ради Бобринецького району 
шляхом ліквідації».

2. Скасувати рішення Бобринецької міської ради від 01.12.2015 року № 27 
«Про утворення комісії з ліквідації Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району».

3. Подати вказане рішення до державного реєстратора сектору державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об’єднань 
громадян Бобринецького районного управління юстиції.



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Бобринецького 
міського голову Сніжка В.В.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2015 року № 45

Про припинення
Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району 
у результаті реорганізації шляхом 
приєднання до Бобринецької 
міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (зі 
змінами), Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців», рішення Кіровоградської обласної ради від
14.08.2015 року № 781 «Про утворення Бобринецької міської об’єднаної 
територіальної громади», у зв’язку з приєднанням Червонодолинської сільської 
ради Бобринецького району до Бобринецької міської ради (центр об’єднаної 
територіальної громади),

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Припинити орган місцевого самоврядування Червонодолинську сільську 
раду Бобринецького району Кіровоградської області, як юридичну особу 
публічного права, у результаті її реорганізації шляхом приєднання до 
Бобринецької міської ради.

2. Подати до державного реєстратора сектору державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об’єднань громадян 
Бобринецького районного управління юстиції дане рішення та реєстраційну 
картку ф.7 на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Бобринецького 
міського голову Сніжка В.В.

і \  .

! ' \ : і
Міський голова 7 | В.В.СНІЖКО

\ \



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2015 року № 46

Про створення 
реорганізаційної комісії з 
припинення юридичної особи 
Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (зі 
змінами), Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців», рішення Кіровоградської обласної ради від
14.08.2015 року № 781 «Про утворення Бобринецької міської об’єднаної 
територіальної громади», у зв’язку з приєднанням Червонодолинської сільської 
ради Бобринецького району Кіровоградської області до Бобринецької міської 
ради (центр об’єднаної територіальної громади), з метою здійснення заходів по 
припиненню, шляхом реорганізації (приєднання) юридичної особи 
Червонодолинської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської 
області, як органу місцевого самоврядування територіальної громади,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. На час проведення реорганізації, повноваження голови 
Червонодолинської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської 
області, що припиняється як юридична особа, здійснює Бобринецький міський 
голова Сніжко В.В. щодо забезпечення такого припинення та окремого 
виконання бюджету Червонодолинської сільської ради Бобринецького району 
Кіровоградської області.

ч

2. Створити реорганізаційну комісію для здійснення заходів з 
припинення юридичної особи Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району Кіровоградської області у складі:

голова комісії: Висоцький Валентин Іванович, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків



члени комісії:
Мельнікова Ірина Іванівна, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків
Шкварко Володимир Миколайович, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків
Пихтіна Неля Леонідівна, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків
Сіліфоненко Валерій Леонідович, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків

3. Надати право першого підпису фінансових та інших документів 
стосовно виконання бюджету Червонодолинської сільської ради Бобринецького 
району Кіровоградської області Бобринецькому міському голові Сніжку 
Валерію Вадимовичу, другого підпису -  Сіліфоненко Валерію Леонідовичу.

4. З метою забезпечення законності під час реорганізації 
Червонодолинської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської 
області провести перевірку її фінансово-господарської діяльності за останні три 
роки.

5. Подати вказане рішення до державного реєстратора сектору державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об’єднань 
громадян Бобринецького районного управління юстиції.

6. Бобринецькому міському голові Сніжку В.В. прозвітувати про 
завершення реорганізаційного процесу на сесії Бобринецької міської ради.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Бобринецького 
міського голову Сніжка В.В. та постійну депутатську комісію з питань 
планування, фінансів, цін, бюджету, підприємництва, промисловості, 
стратегічного розвитку міста та інвестицій;

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24.12.2015 року № 47

Про утворення 
Бобринецької міської ради, 
як представницького органу 
місцевого самоврядування 
Бобринецької міської об’єднаної 
територіальної громади, 
як юридичної особи

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ч. 4 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,

1. Утворити Бобринецьку міську раду, як представницький орган 
місцевого самоврядування Бобринецької міської об’єднаної територіальної 
громади, як юридичну особу, у результаті реорганізації, шляхом приєднання до 
Бобринецької міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної 
територіальної громади, Червонодолинської сільської ради Бобринецького 
району Кіровоградської області.

2. Встановити, що утворена Бобринецька міська рада є правонаступником 
прав та обов’язків Червонодолинської сільської ради Бобринецького району.

3. Встановити, що виконавчий комітет Бобринецької міської ради є 
правонаступником прав та обов’язків виконавчого комітету Червонодолинської 
сільської ради Бобринецького району.

4. Подати дане рішення державному реєстратору сектору державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об’єднань 
громадян Бобринецького районного управління юстиції.

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

\

\
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Міський голова В. СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24.12.2015 року № 48

Про організацію та проведення 
оплачуваних громадських робіт 
у 2016 році

На підставі п. 7 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про зайнятість населення» та Порядку організації 
громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, з метою додаткового 
стимулювання мотивації до праці та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які 
шукають роботу, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік видів громадських робіт на 2016 рік, що мають 
суспільну, економічну, соціальну та екологічну користь для Бобринецької міської 
об’єднаної територіальної громади (додаток №1).

2. Фінансування оплачуваних громадських робіт проводити за рахунок коштів 
міського бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття.

3. Затвердити Перелік підприємств та установ, на яких у 2016 році будуть 
організовуватися оплачувані громадські роботи для безробітних громадян за 
рахунок коштів міського бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття пропорційно 
рівними частинами (додаток №2).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
виконавчого комітету міської ради Дйитрян І.Я.
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Додаток №1 
до рішення

Бобринецької міської ради 
від 24 грудня 2015 р. № 48

Перелік
видів громадських робіт на 2016 рік,

що мають суспільну, економічну, соціальну та екологічну користь 
для Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади

1. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів 
соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, 
придорожніх смуг.

2. Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери 
(шкіл-інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних закладів, закладів 
культури і охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян 
похилого віку.

3. Роботи пов’язані з ремонтом тепло- та водопостачання, вулично-дорожньої 
мережі на території населених пунктів міської ради.

4. Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, дітям- 
сиротам, а також догляд за хворими в закладах охорони здоров’я та соціальної 
допомоги.

5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, складних погодних умов, визнаними 
такими в установленому порядку.

6. Впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних 
місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території населеного 
пункту.

7. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, 
ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішенням органів місцевого 
самоврядування.

8. Роботи в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, 
роботи в архівах з документацією.

9. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел, 
водоймищ, русел річок.

10. Роботи, пов’язані з підготовкою та проведенням виборів.
11. Участь у роботах, пов’язаних з призначенням житлових субсидій.
12. Інші види робіт, що мають суспільно корисну спрямованість.

\ \

Міський голова В. СНІЖКО



Додаток №1 
до рішення 

Бобринецької міської ради 
від 24 грудня 2015 р. № 48

Перелік
підприємств та установ, на яких будуть організовуватися у 2016 році 

оплачувані громадські роботи для безробітних громадян за рахунок коштів 
міського бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття пропорційно рівними
частинами

№
з/п

Найменування 
підприємств та установ

Види оплачуваних 
громадських робіт

Кількість 
тимчасових 

робочих місць

1. Бобринецька міська рада
Благоустрій та 

озеленення 
територій міста, 

об'єктів соціальної 
сфери, зон 

відпочинку і 
туризму,

придорожніх смуг, 
міських кладовищ; 
підсобні роботи на 
об’єктах соціальної 

та культурної 
сфери.
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БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24.12.2015 року №49

Про виплату надбавок, премій, матеріальної допомоги 
на оздоровлення та соціально-побутові потреби 
міському голові, секретарю міської ради , 
першому заступнику міського голови, 
секретарю виконавчого комітету міської ради, 
виконуючому обов’язки старости

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року 
№268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
органів», відповідно додатку № 50 Постанови Кабінету Міністрів України від 
19 липня 2006 року № 984 «Деякі питання оплати праці працівників апарату 
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Закону 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про 
матеріальне стимулювання працівників Бобринецької міської радою, постанови 
Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2008 року № 34 «Про внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Міському голові Сніжку Валерію Вадимовичу з 1 січня 2016 року по 31 
грудня 2016 року:

- встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання 
особливо важливої роботи -  у розмірі 50 відсотків посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та 
надбавки за вислугу років;

- виплачувати надбавку за вислугу років у відсотках посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби та стажу в 
органах місцевого самоврядування;



- здійснювати преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні 
результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, 
у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці;

- надавати матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань 
в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

2. Секретарю Бобринецької міської ради Лавріненку Артему 
Володимировичу з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року:

- встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання 
особливо важливої роботи -  у розмірі 50 відсотків посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та 
надбавки за вислугу років;

- виплачувати надбавку за вислугу років у відсотках посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби та стажу в 
органах місцевого самоврядування;

- здійснювати преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні 
результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, 
у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці;

- надавати матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань 
в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

3. Першому заступнику міського голови Бобринецької міської ради 
Висоцькому Валентину Івановичу з з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 
року:

- встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання 
особливо важливої роботи -  у розмірі 50 відсотків посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та 
надбавки за вислугу років;

- виплачувати надбавку за вислугу років у відсотках посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби та стажу в 
органах місцевого самоврядування;

- здійснювати преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні 
результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, 
у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці;

- надавати матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань 
в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.



4. Секретарю виконавчого комітету Бобринецької міської ради Дмитрян 
Ірині Ярославівні з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року:

- встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання 
особливо важливої роботи -  у розмірі 50 відсотків посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та 
надбавки за вислугу років;

- виплачувати надбавку за вислугу років у відсотках посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби та стажу в 
органах місцевого самоврядування;

- здійснювати преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні 
результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, 
у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці;

- надавати матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань 
в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

5. Виконуючому обов’язки старости села Червона Долина Бобринецького 
району Шкварку Володимиру Миколайовичу з 1 січня 2016 року по 31 грудня 
2016 року:

- встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання 
особливо важливої роботи -  у розмірі 50 відсотків посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та 
надбавки за вислугу років;

- виплачувати надбавку за вислугу років у відсотках посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби та стажу в 
органах місцевого самоврядування;

- здійснювати преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні 
результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, 
у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці;

- надавати матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань 
в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

6. Виплату вищезазначених надбавок та преміювання здійснювати 
щомісячно за фактично відпрацьований час у межах затверджених видатків на 
оплату праці.



7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
фінансового управління Бобринецької міської ради Мельнікову І.І. та на 
постійну депутатську комісію Бобринецької міської ради з питань планування, 
фінансів, цін, бюджету, підприємництва, промисловості, стратегічного 
розвитку міста та інвестицій. і

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2015 року № 50

Про дозвіл встановлення матеріального 
стимулювання працівникам апарату 
Бобринецької міської ради

Відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про 
державну службу» та «Про оплату праці», постанов Кабінету Міністрів України 
від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів» та від 30.06.2005 № 512, Положення «Про преміювання, 
встановлення надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги та грошової 
винагороди працівникам міської ради та її виконавчого комітету», Колективного 
договору, з метою забезпечення належного рівня оплати праці, підвищення 
зацікавленості працівників у результатах своєї праці, стимулювання 
ініціативності в роботі, підвищення ефективності і якості виконання посадових 
обов’язків,

1. Дозволити міському голові протягом 2016 року щомісяця здійснювати 
матеріальне стимулювання (встановлення надбавок, преміювання, інше) 
працівників Бобринецької міської ради відповідно до їх особистого вкладу до 
загальних результатів роботи, а також до державних і професійних свят та 
ювілейних дат в межах коштів, передбачених у кошторисі Бобринецької міської 
ради та економії коштів на оплату праці.

2. Надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 
питань в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати та 
допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі що не 
перевищує середньомісячної заробітної плати секретарю міської ради 
Лавріненку А.В., першому заступнику міського голови Висоцькому В.В., 
секретарю виконавчого комітету міської ради Дмитрян І.Я., виконуючому 
обов’язки старости села Червона^Дріїина Бобринецького району Шкварко В.М., 
іншим спеціалістам та працівникам Брбринецької міської ради.

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Міський голова В. СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2015 року № 51

Про надання права 
отримувати позики

Відповідно до ст. ст. 43, 73 Бюджетного Кодексу України,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Надати право Бобринецьківй міській раді отримувати позики на 
покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із 
забезпеченням захищених видатків загального фонду.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
фінансового відділу Мельнікову 1.1.

\
Міський голова В. СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24.12.2015 року № 52

Про затвердження 
Міської програми 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Бобринецької міської об’єднаної 
територіальної громади 
на 2016 рік

Керуючись принципами першочергової турботи про поліпшення здоров’я 
дітей та відновлення їх життєвих сил, згідно п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,

1. Затвердити Міську програму оздоровлення та відпочинку дітей 
Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік 
(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Висоцького В.І. та на постійну депутатську комісію 
з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, духовного 
відродження, науки, освіти, культури, туризму, молодіжної політики та спорту.

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Міський голова
\

В. СНІЖКО



Затверджено
рішенням Бобринецької міської ради 

від 24 грудня 2015 року № 52

МІСЬКА ПРОГРАМА
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ БОБРИНЕЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2016 РІК.

1. Проблеми та обґрунтування необхідності їх розв’язання 
програмним методом

Затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Бобринецької 
міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік (далі-Програма) 
зумовлено необхідністю реалізації сучасної державної політики оздоровлення 
дітей, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для їх всебічного 
розвитку.

В щорічній державній доповіді Президентові України, Верховній Раді 
України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації 
державної сімейної політики, стан здоров’я сучасної сім’ї залежить від здоров’я 
кожного з членів сім’ї, яке в свою чергу залежить від багатьох чинників, 
зокрема, спадковості, генетики, рівня забруднення довкілля, способу та умови 
життя тощо. Сьогодні населення України відчуває вплив економічної, 
екологічної і демографічної криз, які суттєво перешкоджають підвищенню 
якості життя і сталого соціально-економічного розвитку.

Вирішення питань охорони здоров’я є невід’ємною складовою сучасної 
політики нашої держави і безпосередньо впливає на відтворення населення та 
становище сімей в Україні.

Особливою загрозою є нинішній стан здоров’я і спосіб життя дітей та 
молоді, який зумовлений негативними факторами соціально - економічного, 
екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів 
ризику, незадовільна екологічна ситуація, в тому числі стресові 
перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводять до зниження імунітету 
та розвитку у дітей хронічних захворювань, що, у свою чергу, загострює 
проблему дитячої інвалідності.

Крім того, негативно впливають на молодь проблеми, пов’язані з 
бездуховністю, бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю змістовного



дозвілля і тому не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей- 
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Одним із найважливіших завдань в забезпеченні соціального захисту 
дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, що має на меті 
забезпечення поліпшення стану їх здоров’я, відновлення життєвих сил, 
зайнятості у період канікул, запобігання бездоглядності та розвиток творчих 
здібностей.

Проведення канікул у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку та 
таборах з денним перебуванням дітьми міста - є одним із найбільш масових та 
доступних видів організованого відпочинку дітей.

При організації дитячого відпочинку найбільша увага приділяється, 
насамперед, дітям, які потребують особливої соціального уваги та підтримки: 
дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям-інвалідам, 
дітям, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітям з 
малозабезпечених сімей, дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, 
техногенних аварій, катастроф, дітям з багатодітних сімей, дітям, батьки яких 
загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання 
службових обов’язків, дітям, батьки яких мають статус учасників 
антитерористичної операції на Сході України та дітей, батьки яких виконують 
(виконували) службові обов’язки в зоні проведення антитерористичної операції 
на Сході України, дітям, які перебувають на диспансерному обліку, дітям із 
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, талановитим та 
обдарованим дітям-переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, 
міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 
відмінникам навчання, лідерам дитячих громадських організацій, дитячих 
творчих колективів та спортивних команд; бездоглядним дітям, дітям 
працівників комунальних служб міської ради.

Діти завжди були і залишаються найдорожчим скарбом, гордістю, 
надією і майбутнім держави. І першочергова мета держави -  мати здорове і 
щасливе молоде покоління, тому і виникла проблема у ґрунтовному 
розробленні цілісної системи заходів із урахуванням нових реалій: ринкової 
економіки, соціального партнерства -  всього того, що покликане зробити 
оздоровлення і відпочинок дітей повноцінним і ефективним.

2. Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення повноцінного оздоровлення 
та відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно- 
виховної, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи, якісного медичного 
обслуговування і харчування, а також максимального стимулювання дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку.



3. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

- забезпечення та створення оптимальних сприятливих умов для 
оздоровлення і відпочинку дітей міської громади;

оптимізація фінансового й організаційного механізму щодо 
оздоровлення і відпочинку дітей, учнівської молоді влітку 2016 року;

- співробітництво органів виконавчої влади, профспілкових організацій, 
підприємств, установ стосовно організації оздоровлення та відпочинку дітей 
міської громади;

- збереження та розвиток матеріально-технічної бази дитячого 
оздоровлення і відпочинку, підвищення якості оздоровчих послуг, що 
надаються дитячими закладами;

- забезпечення доступності оздоровчих послуг для різних категорій 
дитячого населення;

- поліпшення інформаційного і рекламного забезпечення оздоровлення та 
відпочинку дітей міської громади.

4. Перелік завдань та заходів Програми:

Серед головних завдань та заходів Програми є:
- збереження і розвиток мережі таборів дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку з денним перебуванням;
- підвищення якості оздоровчих послуг;
- створення належних умов для отримання послуг з оздоровлення і 

відпочинку дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- робота щодо сприяння розвитку різних форм відпочинку дітей.
Перелік заходів програми додається.

5. Строки виконання Програми

Строки виконання -  до 31 грудня 2016 року. Програма виконується в 
один етап (1 рік).

6. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Організацію управління за ходом виконання Програми здійснює 
виконавчий комітет Бобринецької міської ради.



7. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:
- збільшити кількість дітей дошкільного та шкільного віку та учнівської 

молоді, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку;
- забезпечити якісне надання послуг із оздоровлення та відпочинку дітей- 

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити оздоровлення 
дітей-інвалідів, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 
дітей з малозабезпечених сімей, дітей, які постраждали внаслідок стихійного 
лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей з багатодітних сімей, дітей, батьки 
яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання 
службових обов’язків, дітей, батьки яких мають статус учасників 
антитерористичної операції на Сході України та дітей, батьки яких виконують 
(виконували) службові обов’язки в зоні проведення антитерористичної операції 
на Сході України, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, дітей із 
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, талановитих та 
обдарованих дітей-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, 
міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 
відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих 
творчих колективів та спортивних команд; бездоглядних дітей; дітей 
працівників комунальних служб міської ради.

8. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і 
фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. Виходячи з фінансових можливостей 
міського бюджету виконання програми проводити в межах затверджених 
бюджетних призначень.



Додаток
до Міська програми оздоровлення 
та відпочинку дітей Бобринецької 
міської об’єднаної територіальної 

громади на 2016 рік

ЗАХОДИ
Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади

на 2016 рік

№
з/п

Зміст заходу Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Орієнтовний 
обсяг 

фінансу
вання 

(тис. грн.)

У тому числі 
(тис. грн.)

міський
бюджет

залучен 
і кошти

1 2 3 4 5 6 7
1. Передбачати в міському бюджеті видатки на придбання путівок у 

закладах оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки - дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, бездоглядних дітей, дітей- 
інвалідів, дітей потерпілих від наслідків Чорнобильської 
катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, 
техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних 
випадків на виробництві або під час виконання службових 
обов’язків; дітей, батьки яких мають статус учасників 
антитерористичної операції на Сході України та дітей, батьки яких 
виконують (виконували) службові обов’язки в зоні проведення 
антитерористичної операції на Сході України, дітей, які 
перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих 
дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, 
міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 
спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських 
організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд; 
дітей працівників агропромислового комплексу та комунальних 
служб міської територіальної громади.

Виконавчий 
комітет 

міської ради

на протязі 
2016 року

100,0 100,0



7
№
з/
п

Зміст заходу Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Орієнтовний 
обсяг 

фінансу
вання 

(тис. грн.)

У тому числі 
(тис. грн.)

міський
бюджет

залучені
кошти

1 2 3 4 5 6 7
2 Передбачати видатки на харчування дітей в пришкільних таборах 

відпочинку
Виконавчий 

комітет 
міської ради

травень- 
червень 

2016 року

50,0 50,0

3 Передбачати видатки на зміцнення матеріально-технічної бази в 
пришкільних таборах відпочинку

Виконавчий 
комітет 

міської ради

травень- 
червень 

2016 року

30,0 30,0

Всього: 180,0 100,0 80,0



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24.12.2015 року №53

Про затвердження міської програми 
«Реконструкція, капітальний 
і поточний ремонт та утримання доріг 
Бобринецької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016 рік»

На підставі ст. ст. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

1. Затвердити міську програму «Реконструкція, капітальний і поточний ремонт та 
утримання доріг Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади на 2016 
рік» згідно з додатком (додається).

2. Виконавцем робіт по поточному ремонту проїзної частини доріг з піщаним та 
асфальтним покриттям, прибирання проїзної частини доріг, пішохідних доріжок 
від снігу та їх обробіток матеріалами проти ожеледиці, визначити КП 
«Комунальник» Бобринецької міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови Висоцького В.І. та на постійну депутатську комісію міської ради з питань 
планування, фінансів, цін, бюджету, підприємництва, промисловості, 
стратегічного розвитку міста та інвестицій.

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Міський голова В.В. СНІЖКО



Затверджено:
Рішенням сесії міської ради 
від 24 грудня 2015 року № 53

Міська програма
«Реконструкція, капітальний і поточний 
ремонт та утримання доріг Бобринецької 

міської об’єднаної територіальної громади на
2016 рік»



Міська програма
По реконструкції, капітальному і поточному ремонту та 

утриманню доріг Бобринецької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2016 рік.

Міська програма по реконструкції, капітальному і поточному 
ремонту та утриманню доріг Бобринецької міської об’єднаної 
територіальної громади передбачає проведення поточного і 
капітального ремонтів, реконструкції, утримання в належному стані 
інженерних споруд доріг Бобринецької міської об’єднаної 
територіальної громади.

1. Мета і завдання програми.

Завданням програми є здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на поліпшення технічного стану і утримання сітки 
доріг міського значення на 2016 рік, та організації безпечного 
дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, 
створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, 
поліпшення стану навколишнього середовища.

2. Основні напрямки програми та заходи програми.

Основними напрямками дій з ліквідації недоліків по 
реконструкції, капітальному, поточному ремонту та утриманню доріг 
міського значення є удосконалення організації дорожнього руху та 
поліпшення технічного стану доріг та тротуарів.

З.Оцінка ефективності і соціально-економічних 
результатів реалізації програми.

Реалізація завдань програми дозволить забезпечити 
поліпшення технічного стану доріг комунальної власності міської 
об’єднаної територіальної громади на 2016 рік, організацію 
безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я 
громадян, створити безпечні і комфортні умови для учасників руху, 
поліпшити стан навколишнього середовища.



4. Фінансове забезпечення програми
Фінансування заходів програми передбачається здійснювати за 

рахунок міського бюджету та інших джерел фінансування не 
заборонених чинним законодавством, згідно з таблицею.

№ 
п /п

Найменування робіт Термін
виконання

Орієнтовний 
обсяг /грн./

Виконавець

1. Прибирання проїзної частини доріг та 
пішохідних доріжок від снігу та їх 
обробіток матеріалами проти ожеледиці 
в м.Бобринець, с. Дібрівка, с. Коржеве, 
с. Фрунзе, с. Червона Долина, с. Шляхове

2016 р. 50 000,00 КП «Комунальник»

2. Поточний ремонт проїзної частини 
доріг з піщаним та асфальтовим 
покриттям у м.Бобринець (в тому числі по 
вулицях: Лесі Українки; Піонерська; 
Луначарського ; Гагаріна; Куйбишева; Шевченка; 
Щорса; Чапаева; Дзержинського; Комінтерна; 
Рогозівська; Шляхівська; Дімітрова; Тельмана; 
Рози Люксембург; Некрасова; Дачна; 
Мельниченка; Пушкіна; Калініна; Воровського; 
Кірова; Свердлова; Карла Маркса; Гоголя; 
Ковалівська; Ломоносова; Нова; Садова №1; 
Садова №2; Мічуріна; Комарова; 16 Березня; 
Енгельса; Комсомольська; Єсеніна; Ентузіастів; 
Космонавтів; провул. Гвардійський; провул. 
Дзержинського; провул. Першотравневий; 
провул. Миру; провул. Тобілевича; провул. 
Менделєєва; провул. Кам’яний; 
провул. Ленінський; провул. Чайковського; 
провул. Колгоспний; провул. Чкалова; 
провул. Крутоярський; провул. Набережний; 
провул. Радянський; провул. Куйбишева; 
провул. Ціолковського; провул. Вишневий; 
провул. Будівельників; провул. Ворошилова; 
провул. Дімітрова; провул. Кропивницького; 
провул. Чернишевського;
провул. Богдана Хмельницького; провул. Лісний; 
провул. Матросова; провул. Кіровський; 
провул. Молодіжний.), с. Дібрівка, с. Коржеве, 
с. Фрунзе, с. Червона Долина, с. Шляхове.

2016 р. 550 000,00 КП «Комунальник»

3. Капітальний ремонт частини дорожнього 
покриття по вулиці Луначарського (від вулиці 
Леніна до вулиці Рози Люксембург ) у місті 
Бобринець Кіровоградської області.

2016р. 1000000,00 Бобринецька міська 
рада

Всього: 2016 р. 1 600 000,00

Разом : Один мільйон шістсот тисяч гривень.



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24.12.2015 року №54

Про затвердження програми 
економічного і соціального 
розвитку Бобринецької міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2016 рік

На підставі ст. 25, п.22 ч.І ст.26, п.9 ч.4 ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши проект 
програми економічного і соціального розвитку Бобринецької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2016 рік,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку 
Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік (Додаток 
№ 1).

2. Вважати головним завданням міської ради та її виконавчого комітету, 
керівників підприємств і організацій міста, забезпечення безумовного 
виконання основних показників програми економічного і соціального розвитку 
Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік, 
підвищення добробуту населення, рівня оплати праці та доходів громадян, 
посилення соціальної захищеності малозабезпечених верств населення на 
основі динамічного розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу.

3. Надати виконкому міської ради право вносити пропозиції про зміни 
основних показників програми економічного і соціального розвитку 
Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік з



урахуванням змін до Державного бюджету України на 2016 рік та результатів 
роботи за підсумками першого півріччя 2016 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Висоцького В.І. та постійні комісії Бобринецької 
міської ради.

Міський голова В.СНІЖКО



Затверджено рішенням 
Бобринецької міської ради 

від 24 грудня 2015 року № 54

ПРОГРАМА
економічного і соціального розвитку 

Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади
на 2016 рік

І.Загальні положення.

1. Програма економічного і соціального розвитку Бобринецької міської 
об’єднаної територіальної громади на 2016 рік (далі Програма) розроблена на 
основі обласної, районної програм економічного і соціального розвитку на 
2016 рік та відповідно до:

- Статті 11, 18 Закону України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

- Статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 

«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

2. Під час формування програми враховано завдання і заходи, 
визначені:
- Програма діяльності Кабінету Міністрів України на 2015-2017 роки;
- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;
- Стратегії економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 
2013-2020 роки;
- іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України з питань 

розроблення програмних документів щодо галузевого і регіонального 
розвитку.

3. Основні показники Програми та завдання розроблені на основі та з 
урахуванням пропозицій і рекомендацій: райдержадміністрації, районної 
ради та жителів міської територіальної громади.

4. Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом:
- конструктивної співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців;
- узгодженої діяльності із центральними органами виконавчої влади з 

питань розв’язання актуальних проблем галузевого та регіонального 
розвитку.



Відповідно до результатів тенденцій та наявних проблем у соціально- 
економічному розвитку міської територіальної громади у попередні роки. 
Програмою визначено мету та основні завдання щодо регіонального 
розвитку у 2016 році.

5. Головна мета програми економічного і соціального розвитку міської 
територіальної громади на 2016 рік.

Головною метою є забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади, 
ефективного використання економічного, трудового та природного 
потенціалу.

В першу чергу за рахунок розробки та реалізації інвестиційних 
робочих проектів в галузі реформування житлово-комунального 
господарства, загальнодержавної Програми «Питна вода України», 
впровадження енергозберігаючих технологій, екологічних проектів, розвиток 
туристичної галузі та інфраструктури, розробки єдиного дизайну міського 
середовища, участь у обласних та всеукраїнських конкурсах проектів і 
програм розвитку місцевого самоврядування, участь у проекті «Сталий 
міський розвиток», що фінансується Європейським Союзом. Розвиток 
малого бізнесу, створення нових та відродження діючих підприємств, все це 
дасть можливість створити нові робочі місця, розширити базу оподаткування 
та наповнити міський бюджет, залучити державні та іноземні інвестиції.

6. Головні проблеми.
Розвиток міської територіальної громади.

Перш ніж визначитися з першочерговим завданнями програми слід 
виділити головні проблеми економічного і соціального розвитку міста. Це, 
перш за все:

Проблема доріг. Загальна протяжність доріг по місту складає 106,8 
кілометрів, в тому числі з удосконаленим покриттям 78,5 км. грунтовим 
покриттям 28,3 км. Так, станом на 01.11.2015 року коштів на ремонт 
комунальних доріг з державного бюджету не поступало. Тому, більшість 
доріг в місті потребують капітального, або біжучого ремонту.

Проблеми розвитку житлово-комунального господарства, яке
представлене двома підприємствами -  КП «Міськводоканал» та КП 
«Комунальник», як і по всій державі зволікання з реформами в житлово- 
комунальному секторі призводить до того, що невідповідність діючих 
тарифів на їх послуги робить ці підприємства дотаційними. Замість розвитку 
бюджетні кошти відволікаються на підтримку комунальних підприємств.



В той же час об’єкти КП «Міськводоканал» мають зношеність до 100 
відсотків і потребують реконструкції і капітального ремонту. Діюча 
водопровідна мережа не може забезпечити жителів міста якісною питною 
водою згідно Держстандарту.

Житловий фонд, який обслуговується КП «Комунальник» також 
потребує капітального біжучого ремонту.

Проблема житла. У міській раді на черзі знаходиться 153 чоловік. Є 
нагальна потреба будівництва нового доступного житла.

Проблема дитячих садків. В місті працює два дитячих садка, які 
відвідує 281 дітей. В той же час дітей дошкільного віку в місті близько 770 
дітей, черга на відвідування дитячих садків більше 200 дітей. Тому є 
нагальна потреба в будівництві дитячого садка.

Виходячи із вищевказаного визначити слідуючі першочергові 
завдання:

1. Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу.
Сприяти підприємствам агропромислового комплексу, райспоживтовариству 
у будівництву на території міської ради овочесховища, розвитку 
овочівництва, садівництва, продовження вирощування репродуктивного та 
сортового складу посівного матеріалу зернових культур (ППАФ
«Славутич»), впровадження інтегрованих систем захисту рослин у 
сільськогосподарських підприємствах (ПАТ «Бобринецька сільгосптехніка», 
ЗАТ В ДО «Асоціація Південна»).

2. Освоєння та видобування місцевих природних ресурсів, розвиток 
мінерально -  сировинної бази: розробка міського родовища гранітів для 
подальшого виробництва побутового каменю і щебеню.

3. Модернізація інфраструктури, що сприятиме підвищенню
інвестиційної привабливості міста (водопостачання та водовідведення, 
газифікація, теплопостачання, дороги, мости, освітлення, житло,
природоохоронні заходи, тощо):

Реалізація грантів «Розвиток малих міст».

Бобринецька міська громадська організація «Сильна громада» 
отримала гранти на реалізацію проектів «Активна молодь -  процвітаюче 
місто» та «Світ наших ідей».

Мета проекту «Активна молодь -  процвітаюче місто» - сприяння 
залученню молоді 16-30 років до процесів розробки стратегічного плану



розвитку міста Бобринця шляхом проведення інформаційно-просвітницької 
кампанії та налагодження діалогу між владою та молоддю.

Мета проекту «Світ наших ідей» - сприяти згуртуванню молоді району 
та міста шляхом залучення її до розробки проекту по облаштуванню та 
дизайну центрального парку ім. М.Л.Кропивницького для організації 
власного дозвілля, активізувавши їх пізнавальну та творчу діяльність; 
формувати екологічну культури молоді.

Реалізація даних проектів сприяє підвищенню
конкурентноспроможності міста, наповнюваності міського бюджету за 
рахунок зростання доходів від туризму, що в свою чергу позитивно вплине 
на реалізацію інших соціально-економічних программ і, як наслідок, 
зростання рівня і якості життя.

У 2016 році планується продовжити дану роботу.

- Реалізація проекту "Реконструкція вуличного освітлення від КТП 39 
(провулок Дзержинського), від КТП-50 ( вул. Орджонікідзе, вул. 
Горького), від КТП-4 (вул. Мельніченка, вул. Комсомольська,вул. 
Свердлова, вул. Куйбишева, вул. Піонерська, провулки Лесі Українки 
та Радянський) -  306 200,00 грн.

- Поточний ремонт доріг міста -  600 000,00 грн.

- Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. 
Луначарського від вул. Леніна до вул. Рози Люксембург в м. 
Бобринець Кіровоградської області. -  1 000 000,00 грн.

- Будівництво алеї парку їм. Воїнів інтернаціоналістів м. Бобринець 
Кіровоградської області. -  300 000,00 грн.

- Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання і 
водовідведення м. Бобринець, Кіровоградської області. 
Облаштування артсвердловини". Реконструкція (коригування) -  
300 000,00 грн.

- Придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки (в т.ч. придбання 
програмного забезпечення) -  120 000,00 грн.

- Придбання невиробничого обладнання -  63 500,00 грн.

- Придбання невиробничого обладнання -  10 000,00 грн.



- Субвенція районному бюджету на утримання закладів соціальної та 
комунальної сфер (в т.ч. на забезпечення підвозу учнів до 
загальноосвітніх навчальних закладів, утримання трудового архіву) 
згідно укладених договорів -  3 040 719,00 грн.

4. Удосконалення системи надання послуг та зміцнення матеріально- 
технічної бази закладів гуманітарної сфери.

- Реконструкція насосної станції 1 підйому КП «Міськводоканал» та 
модернізація обладнання з використанням сучасних енергозберігаючих 
технологій м. Бобринець, Кіровоградської області». 1 467 500,00 грн. 
за рахунок коштів місцевих (міський бюджет і населення) -  10%, 
коштів Українського фонду соціальних інвестицій -  90%.

- виконати роботи по термоізоляції приміщення дитячого садка № 1 
«Сонечко» з використанням сучасних енергозберігаючих технологій. 
Вартість виконання робіт по об'єкту складає 1 124 955,00 грн. за 
рахунок коштів місцевих (міський бюджет і населення) -  10%, коштів 
Українського фонду соціальних інвестицій -  90%.

- «Реконструкція теплогенераторної міського центру дозвілля молоді м. 
Бобрннець із влаштуванням твердопаливного котлоагрегату для 
заміщення споживання газу» Вартість виконання робіт по об'єкту 
складає 376 170,00 грн. за рахунок коштів місцевих (міський бюджет і 
населення) -  10%:, коштів Українського фонду соціальних інвестицій 
-  90%.

5. Підвищення бюджетоспроможності міської територіальної громади:
- підвищення платіжної дисципліни платників;
- детінізація доходів при здійсненні господарської діяльності суб’єктів 

господарювання;
- легалізація найманої робочої сили.

6. Створення сприятливого клімату для малого та середнього бізнесу: 
розвиток сучасної інфраструктури підтримки підприємництва в місті; 
впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними

напрямками розвитку міста;
будівництво магазинів приватними підприємцями.

7. Ресурсне забезпечення:
Реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів 

місцевого бюджету, державного бюджету, інвестиційних ресурсів та інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством відповідно до виділених



бюджетом обсягів на 2016 рік, а також при розподілі додаткових надходжень 
до міського бюджету.

8. Механізми реалізації програми.
Виконання завдань та досягнення мети Програми буде забезпечено за 

рахунок:
- реалізації спільних заходів узгодженої діяльності органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування із центральними органами 
виконавчої влади у рамках Угоди щодо регіонального розвитку 
Кіровоградської області між Кабінетом Міністрів України та обласною 
радою;

- врахування завдань інвестиційних проектів та основних показників 
Програми під час формування:

- пропозицій центральних органів виконавчої влади до державних 
цільових програм;

- обласних цільових програм;
- програми економічного і соціального розвитку району на 2016 рік 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;
- угод про соціальне партнерство між органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування та інвесторами, надрокористувачами;

9. Контроль за виконанням Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійними 
комісіями міської ради та виконкомом міської ради.



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2015 року № 55

Про міський бюджет 
на 2016 рік

На підставі ст. 143 Конституції України, ст. 25, п. 23 ч. 1 ст. 26, п. 9 ч. 
4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 
Бюджетного кодексу України,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 29 542 830 грн., в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету у сумі 29 078 830 грн., доходи 
спеціального фонду міського бюджету у сумі 464 000 грн. згідно з додатком 
№1 цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 29 540 830 грн., в тому числі видатки 
загального фонду міського бюджету 26 853 558 грн., видатки спеціального 
фонду міського бюджету 2 687 272 грн.;

- профіцит міського бюджету у сумі 2 223 272 грн., в тому числі 
загального фонду міського бюджету у сумі 2 223 272 грн. згідно з додатком 
№2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 223 272 грн. 
згідно з додатком№2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів 
міського бюджету на 2016 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному 
фонду 26 853 558 грн. та спеціальному фонду 2 687 272 грн. згідно з 
додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського 
бюджету у сумі 2 000 грн.

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 
№ 4 до цього рішення.



5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 
міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ; 
нарахування на оплату праці;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
забезпечення продуктами харчування; 
оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 
поточні трансферти населенню; 
поточні трансферти місцевим бюджетам.

6. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
міських програм у сумі 8 078 591 грн. згідно з додатком № 5 до цього 
рішення.

7. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть 
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до 
цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право фінансовому управлінню міської ради отримувати у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових 
касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за 
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх 
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів міського бюджету під час складання та 
затвердження кошторисів забезпечити в першочерговому порядку потребу в 
асигнуваннях:

- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 
мінімальної заробітної плати;

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ, тверде паливо та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти 
споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної 
установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97

Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.



11. Установити, що у спеціальному фонді міського бюджету на 2016
рік:

джерелами формування у частині доходів є надходження, визначені 
статтями 69.1, 97 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

12. Надати виконавчому комітету міської ради право протягом 2016 року 
в міжсесійні періоди:

при надходженні трансфертів з Державного бюджету України (дотацій, 
субвенцій) понад обсяги, враховані в міському бюджеті на 2016 рік, 
збільшувати обсяг доходів та видатків бюджету на суму трансфертів, 
одержаних з Державного бюджету України та проводити розподіл зазначених 
трансфертів між головним розпорядником коштів міського бюджету та 
розпорядниками коштів міського бюджету нижчого рівня, кодами тимчасової 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, об’єктами і 
заходами;

здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в 
межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та 
спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах;

визначати замовників на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів.
Зазначені зміни підлягають обов’язковому затвердженню на черговій 

сесії міської ради.

13. Установити, що у 2016 році з районного бюджету здійснюються 
видатки на утримання закладів загальної середньої освіти та закладів 
охорони здоров’я, які згідно розділу VI пункту 39 Бюджетного кодексу 
України повинні передаватись із спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст у власність об’єднаних територіальних громад відповідно до 
розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним 
кодексом України. Такі видатки здійснюються з урахуванням освітньої та 
медичної субвенцій з Державного бюджету України, які передаються з 
міського бюджету районному бюджету на утримання вищезазначених 
установ відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України.

14. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Висоцького В.І. та на постійну депутатську 
комісію міської ради з питань планування, фінансів, цін, бюджету, 
підприємництва, промисловості, стратегічного розвитку міста та інвестицій.

Міський голова В.В. СНІЖКО



м.Бобринець Додаток 1
до рішення Бобринецької міської ради 

від 24 грудня 2015 року № 55 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

Доходи міського бюджету на 2016 рік
(грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 15482930,00 15482930,00 0,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 7841253,00 7841253,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 7841253,00 7841253,00 0,00 0,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати 6300000,00 6300000,00 0,00 0,00

11010200
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

300000,00 300000,00 0,00 0,00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата 841165,00 841165,00 0,00 0,00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 397390,00 397390,00 0,00 0,00

11010900
Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного 
довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до 
підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу

2698,00 2698,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 2626000,00 2626000,00 0,00 0,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів 2626000,00 2626000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 4995232,00 4995232,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 2712017,00 2712017,00 0,00 0,00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 51500,00 51500,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 124114,00 124114,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1273194,00 1273194,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 156735,00 156735,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1031474,00 1031474,00 0,00 0,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 50000,00 50000,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25000,00 25000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок 2283215,00 2283215,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 140597,00 140597,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1400000,00 1400000,00 0,00 0,00

18050500
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

742618,00 742618,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 20445,00 20445,00 0,00 0,00
19010000 Екологічний податок 20445,00 20445,00 0,00 0,00

19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 5000,00 5000,00 0,00 0,00

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 
об'єкти 368,00 368,00 0,00 0,00

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 
місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 
сировини

15077,00 15077,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження 899400,00 435400,00 464000,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 430400,00 430400,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 330400,00 330400,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 330400,00 330400,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито 100000,00 100000,00 0,00 0,00

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 70000,00 70000,00 0,00 0,00

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних 
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 30000,00 30000,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження 5000,00 5000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження 5000,00 5000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження 5000,00 5000,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 464000,00 0,00 464000,00 0,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством

464000,00 0,00 464000,00 0,00



25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 464000,00 0,00 464000,00 0,00



Продовження додатка 1

(грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

40000000 Офіційні трансферти 13160500,00 13160500,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 13160500,00 13160500,00 0,00 0,00
41020000 Дотації 695500,00 695500,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 695500,00 695500,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції 12465000,00 12465000,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 9797800,00 9797800,00 0,00 0,00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2667200,00 2667200,00 0,00 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 29542830,00 29078830,00 464000,00 0,00



м.Бобринець Додаток№2
до рішення Бобринецької міської ради 

від 24 грудня 2015 року № 55 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

Джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік
(ф н .)

Код
Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету Всього
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -2223272,00 2223272,00 2223272,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів

0,00 -2223272,00 2223272,00 2223272,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
Фонду)

0,00 -2223272,00 2223272,00 2223272,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -2223272,00 2223272,00 2223272,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -2223272,00 2223272,00 2223272,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
Фонду)

0,00 -2223272,00 2223272,00 2223272,00



м.Бобринець Додаток №3
оішення Бобринецької міської ради 

від 24 грудня 2015 року № 55 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

Розподіл
видатків м іського бюджету на 2016 рік

(грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою 
(типовою програмною) тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РазомВсього
видатки

споживання

3 них

видатки
розвитку

Всього видатки
споживання

3 них

видатки
розвитку

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 

енергоносії

бюджет
розвитку

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01 Бобринецька м іська рада 26853558,00 25139958,00 5304371,00 760982,00 0,00 2687272,00 464000,00 0,00 0,00 2223272,00 2223272,00 2223272,00 29540830,00

010000 Державне управління 3077701,00 3077701,00 2157255,00 58450,00 0,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 120000,00 120000,00 120000,00 3197701,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 3077701,00 3077701,00 2157255,00 58450,00 0,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 120000,00 120000,00 120000,00 3197701,00
070000 Освіта 5113539,00 5113539,00 2856015,00 674406,00 0,00 527500,00 464000,00 0,00 0,00 63500,00 63500,00 63500,00 5641039,00
070101 0910 Дошкільні заклади освіти 5113539,00 5113539,00 2856015,00 674406,00 0,00 527500,00 464000,00 0,00 0,00 63500,00 63500,00 63500,00 5641039,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 440000,00 440000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440000,00
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 340000,00 340000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340000,00

091108 1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

100000 Ж итлово-комунальне господарство 1774600,00 61000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1774600,00
100103 0610 Дотація житлово-комунальному господарству 1713600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713600,00
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 61000,00 61000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61000,00
110000 Культура і мистецтво 334999,00 334999,00 241101,00 28126,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 344999,00
110201 0824 Бібліотеки 155006,00 155006,00 118038,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155006.00

110204 0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу 179993,00 179993,00 123063,00 17126,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 189993,00

150000 Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906200,00 0,00 0,00 0,00 906200,00 906200,00 906200,00 906200,00
150101 0490 Капітальні вкладення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906200,00 0,00 0,00 0,00 906200,00 906200,00 906200,00 906200,00

170000
Транспорт, дорожнє господарство, зв 'язок, 
телекомунікації та інформатика

600000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1600000,00

170703 0456
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг

600000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1600000,00

180000
Інші послуги, пов'язані з економ ічною  
д іяльністю

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123572,00 0,00 0,00 0,00 123572,00 123572,00 123572,00 123572,00

180409 0490
Внески органів влади Автономної Республіки Крим 
та органів місцевого самоврядування у статутні 
капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123572,00 0,00 0,00 0,00 123572,00 123572,00 123572,00 123572,00

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 15512719,00 15512719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15512719,00

250336 0180
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 9797800,00 9797800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9797800,00

в тому числі за рахунок субвенції з державного 
бюджету

9797800,00 9797800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9797800,00

250339 0180
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

2667200,00 2667200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2667200,00

в тому числі за рахунок субвенції з державного 
бюджету 2667200,00 2667200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2667200,00

250380 0180 Інші субвенції 3040719,00 3040719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3040719,00
250404 0133 Інші видатки 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00

Всього 26853558,00 25139958,00 5304371,00 760982,00 0,00 2687272,00 464000,00 0,00 0,00 2223272,00 2223272,00 2223272,00 29540830,00



Додаток №4
до рішення Бобринецької міської ради 

від 24 грудня 2015 року № 55 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

Міжбюджетні трансферти на 2016 рік

Код бюджету
Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 
одиниці

Субвенції з міського бюджету

Разом:

Субвенція загального фонду на:

реалізацію міської програми 
економічного і соціального розвитку 

Бобринецької міської ради на 2016 рік

утримання закладів 
загальної середньої освіти

утримання закладів охорони 
здоров’я

11301200000 Бюджет Бобринецького району 15505719 3040719 9797800 2667200
Всього: 15505719 3040719 9797800 2667200



Додаток № 5
до рішення Бобринецької міської ради 

від 24 грудня 2015 року № 55 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 
міського бюджету у 2016 році

(іри.1

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

1Cод тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
функціональної 

класифікації 
видатків га 

кредитування 
бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

01 М іська рада Всього 5 855  319,00 2 223  272,00 8 078  591,00

010116 0111 Органи місцевого самоврядування
Міська програма економічного і соціального розвитку 

Бобринецької міської об'єднаної територіальної 
громади на 2016 рік

0,00 120 000,00 120 000,00

070101 0910 Дошкільні заклади освіти
Міська програма економічного і соціального розвитку 

Бобринецької міської об'єднаної територіальної 
громади на 2016 рік

0,00 63 500,00 63 500,00

090412 1090 інші видатки на соціальний захист населення
Міська програма економічного і соціального розвитку 

Бобринецької міської об'єднаної територіальної 
громади на 2016 рік

340 000,00 0,00 340 000,00

091108 1040
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей 
Бобринецької міської об'єднаної територіальної 

громади на 2016 рік
100 000,00 0,00 100 000,00

100103 0610 Дотація житлово-комунальному господарству
Міська програма економічного і соціального розвитку 

Бобринецької міської об'єднаної територіальної 
громади на 2016 рік

1 713 600,00 0,00 1 713 600,00

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Міська програма економічного і соціального розвитку 

Бобринецької міської об'єднаної територіальної 
громади на 2016 рік

61 000,00 0,00 61 000,00

110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
Міська програма економічного і соціального розвитку 

Бобринецької міської об'єднаної територіальної 
громади на 2016 рік

0,00 10 000,00 10 000,00

150101 0490 Капітальні вкладення
Міська програма економічного і соціального розвитку 

Бобринецької міської об'єднаної територіальної 
громади на 2016 рік

0,00 906 200,00 906 200,00

170703 0456
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, 
ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Реконструкція, капітальний і поточний ремонт та 
утримання доріг Бобринецької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016 рік
600 000,00 1 000 000,00 1 600 000,00

180409 0490
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Міська програма економічного і соціального розвитку 
Бобринецької міської об'єднаної територіальної 

громади на 2016 рік
0,00 123 572,00 123 572,00

250380 0180 інші субвенції
Міська програма економічного і соціального розвитку 

Бобринецької міської об’єднаної територіальної 
громади на 2016 рік

3 040 719,00 0,00 3 040 719,00

В сього 5 855 319,00 2 223 272,00 8 078 591,00



Додаток № 6
до рішення Бобринецької міської радій 

від 24 грудня 2015 року № 55 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.

К од
т и м ч а со в о ї 

к л а с и ф ік а ц ії 
в и датк ів  та 

к р еди тув ан н  
я м ісцевого  

б ю дж ет у

К од
ф у н к ц іо н а л ь н о ї 

к л а с и ф ік а ц ії 
ви датк ів  та 

к р еди тув ан н я  

б ю дж егу

Н а й м е н у в а н н я

З Г ІД Н О  3  т и п о в о ю  в ід о м ч о ю  (т и п о в о ю  

п р о г р а м н о ю )  т и м ч а с о в о ю  к л а с и ф ік а ц іє ю  

в и д а т к ів  т а  к р е д и т у в а н н я  м іс ц е в о г о  б ю д ж е т у

Н а з в и  о б ’є к т ів  в ід п о в ід н о  д о  п р о е к г н о -  к о ш т о р и с н о ї  д о к у м е н т а ц і ї  

т о щ о

З а г а л ь н и й  о б с я г  

ф ін а н с у в а н н я  

б у д ів н и ц т в а

В ід с о т о к  

з а в е р ш е н о с т і  

б у д ів н и ц т в а  

о б 'є к т ів  н а  

м а й б у т н і  р о к и

В с ь о г о  в и д а т к ів  

н а  з а в е р ш е н н я  

б у д ів н и ц т в а  

о б 'є к т ів  н а  

м а й б у т н і  р о к и

Р а з о м  в и д а т к ів  н а  

п о т о ч н и й  р ік

010116 0111 Органи місцевого самоврядування
Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі 

придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з 
придбанням комп'ютерної техніки)

120000,00 100 0,00 120000,00

070101 0910 Дошкільні заклади освіти 1 іридбання невиробничого обладнання 63500,00 100 0,00 63500,00

110204 0828
1 Іапаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу
1 Іридбання невиробничого обладнання 10000,00 100 0,00 10000,00

150101 0490 Капітальні вкладення

Реконструкція вуличного освітлення від КТП-39 (провулок 
Дзержинського), від КТП-50 (вул. 16 Березня, вул. Орджонікідзе, 

вул. Горького), від КТП-4 (вул. Мельниченка, вул. Комсомольська, 
вул. Свердлова, вул. Куйбишева, вул. Піонерська провулки Лесі 

Українки та Радянський)

306200,00 100 0,00 306200,00

Будівництво алеї в парку ім. Воїнів-інтернаціопалістів в 
м.Бобринець Кіровоградської області

300000,00 100 0,00 300000,00

Схема оптимізації роботи системи централізованого 
водопостачання і водовідведення. м.Бобринець, Кіровоградської 

області. Облаштування артсвердловини. Реконструкція. 
Коригування

300000,00 100 0,00 300000,00

170703 0456
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг

Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці 
Луиачарського (від вулиці Леніна до вулиці Рози Люксембург ) у 

місті Бобринець Кіровоградської області
1000000,00 100 0,00 1000000,00

180409 0490

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні капітали суб'єктів підприємницької 

діяльності

- - - - 123572,00

В с ь о г о : X X X 2223272,00



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року № 56

Про надання згоди на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), 
гр. Бондарчук Н.Б.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Земельного 
кодексу України на підставі заяви гр. Бондарчук Наталії Борисівни, про надання згоди на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення індивідуального 
садівництва.

1. Надати гр. Бондарчук Наталії Борисівни згоду на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
загальною площею 0,1469 га з них: 0,1000 га. - під житловою забудовою одно - та
двоповерховою для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови та 0,0469 га. -  садів для ведення індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що знаходиться, за адресою: 
вул.Дімітрова, 102, м.Бобринець Кіровоградської області

2. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Бондарчук Наталії Борисівни протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідному ліцензованому 
підприємству. У разі невиконання даного пуйкту у вказаний термін, дане рішення втрачає 
чинність.

Міська рада вирішила :

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №57

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) . 
гр. Крецу С.Т.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Креце Степана Трифановича, про 
надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Міська рада вирішила :
1. Надати гр. Крецу Степану Трифановичу згоду на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,1000 га. з них: 0,1000 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають в запасі, за адресою: вул.Енгельса, м.Бобринець Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Крецу Степану Трифановичу, протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. 
У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає чинність.

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №58

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) . 
гр. Сандул В.І.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Сандул Валентини Іванівни, про 
надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Міська рада вирішила :
1. Надати гр. Сандул Валентині Іванівні згоду на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,0650 га. з них: 0,0650 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають в запасі, за адресою: пров.Чернишевського, 25-А, м.Бобринець 
Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Сандул Валентині Іванівні, протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. 
У разі невиконання даного пункту у вказаний термін^ дане рішення втрачає чинність.

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №59

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка).
гр. Старченко В.С.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Старченка Володимира Сергійовича, 
про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Міська рада вирішила :
1. Надати гр. Старченку Володимиру Сергійовичу згоду на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної 
передачі) загальною площею -  0,1000 га. з них: 0,1000 га. - під житловою забудовою 
одно - та двоповерховою для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають в запасі, за адресою: 
вул.Мельниченка, 1-А, м.Бобринець Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Старченку Володимиру Сергійовичу, протягом одного року з дня прийняття 
даного рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній 
організації. У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає
чинність.
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Міський голова \ і і '
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В.СНІЖКО

\ \  і



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року № 60

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) . 
гр. Пукасенко Н.В.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Пукасенко Наталії Володимирівні, про 
надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
індивідуального садівництва.

Міська рада вирішила :
1. Надати гр. Пукасенко Наталії Володимирівні згоду на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної 
передачі) загальною площею -  0,1000 га. з них: 0,1000 га. - під житловою забудовою 
одно - та двоповерховою для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають в запасі, за адресою: 
вул.Луначарського, 52, м.Бобринець Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Пукасенко Наталії Володимирівні, протягом одного року з дня прийняття 
даного рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній 
організації. У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає
чинність. . \ ,

! \ ’

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №61

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення індивідуального 
садівництва, 
гр. Харжевська С.І.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Харжевської Світлани Іллівни, про 
надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
індивідуального садівництва.

Міська рада вирішила :
1. Надати гр. Харжевській Світлані Іллівні згоду на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,2200 га. з них: 0,1000 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови; 
0,1200 га. -  садів для ведення індивідуального садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі, за адресою: 
вул.Гоголя, 176-А, м.Бобринець Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Харжевській Світлані Іллівні, протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. 
У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає чинність.

А,
АМіський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №62

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення індивідуального 
садівництва, 
гр. Чопик М.Ф.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Чопик Марії Федорівни, про надання 
згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
(шляхом безоплатної передачі) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення індивідуального 
садівництва.

Міська рада вирішила :
1. Надати гр. Чопик Марії Федорівні згоду на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,1831 га. з них: 0,1000 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови; 
0,0831 га. -  садів для ведення індивідуального садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі, за адресою: 
вул.Щорса, 76, м.Бобринець Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Чопик Марії Федорівні, протягом одного року з дня прийняття даного рішення 
замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. У разі 
невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає чинність.

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №63

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення індивідуального 
садівництва, 
гр. Філіпенко Л.В.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Філпенко Любові Вікторівни, про 
надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
індивідуального садівництва.

Міська рада вирішила :
1. Надати гр. Філпенко Любові Вікторівні згоду на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,1300 га. з них: 0,1000 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови; 
0,0300 га. -  садів для ведення індивідуального садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі, за адресою: 
вул.Кірова, 159, м.Бобринець Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Філпенко Любові Вікторівні, протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. 
У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає чинність.

/ ’
Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року № 64

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення індивідуального 
садівництва, 
гр. Попчук О.Л.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Попчука Олександра Леонтійовича, про 
надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
індивідуального садівництва.

1. Надати гр. Попчуку Олександру Леонтійовичу згоду на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної 
передачі) загальною площею -  0,2200 га. з них: 0,1000 га. - під житловою забудовою 
одно - та двоповерховою для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови; 0,1200 га. -  садів для ведення індивідуального 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають в запасі, за адресою: вул.Щорса, 26-А, м.Бобринець Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Попчуку Олександру Леонтійовичу, протягом одного року з дня прийняття 
даного рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній 
організації. У разі невиконання даного пункту;у вказаний термін, дане рішення втрачає 
чинність.

Міська рада вирішила :

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №65

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення індивідуального 
садівництва, 
гр. Мельніков С.А.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Мельнікова Сергія Анатолійовича, про 
надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
індивідуального садівництва.

1. Надати гр. Мельнікову Сергію Анатолійовичу згоду на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної 
передачі) загальною площею -  0,3700 га. з них: 0,2500 га. - під житловою забудовою 
одно - та двоповерховою для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови; 0,1200 га. -  садів для ведення індивідуального 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають в запасі, за адресою: вул.Першотравнева, с.Шляхове Бобринецької міської 
ради Бобринецького району Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Мельнікову Сергію Анатолійовичу, протягом одного року з дня прийняття 
даного рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній 
організації. У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає 
чинність.

Міська рада вирішила :

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №66

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення індивідуального 
садівництва, 
гр. Жовтенко Р.Ю.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Жовтенка Романа Юрійовича, про 
надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
індивідуального садівництва.

1. Надати гр. Жовтенку Роману Юрійовичу згоду на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,1550 га. з них: 0,1000 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови; 
0,0550 га. -  садів для ведення індивідуального садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі, за адресою: 
вул.Колгоспна, 14, м.Бобринець Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Жовтенку Роману Юрійовичу, протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. 
У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає чинність.

Міська рада вирішила :

Міський голова В.СНІЖКО
[



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №67

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення індивідуального 
садівництва, 
гр. Логвінов М.І.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Логвінова Миколи Івановича, про 
надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
індивідуального садівництва.

Міська рада вирішила :
1. Надати гр. Логвінову Миколі Івановичу згоду на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,1091 га. з них: 0,1000 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови; 
0,0091 га. -  садів для ведення індивідуального садівництва (КВЦПЗ 01,05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі, за адресою: 
вул.Куйбишева, 12, м.Бобринець Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Логвінову Миколі Івановичу, протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. 
У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає чинність.

і

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №68

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення індивідуального 
садівництва, 
гр. Пасіка Н.Г.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Пасікі Наталії Петрівні, про надання 
згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
(шляхом безоплатної передачі) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення індивідуального 
садівництва.

Міська рада вирішила :
1. Надати гр. Пасікі Наталії Петрівні згоду на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,1800 га. з них: 0,1000 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови; 
0,0800 га. -  садів для ведення індивідуального садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі, за адресою: 
вул.Кірова, м.Бобринець Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Пасікі Наталії Петрівні, протягом одного року з дня прийняття даного рішення 
замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. У разі 
невиконання даного пункту у вказаний терміщ дане рішення втрачає чинність.

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року № 69

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва індивідуальних гаражів, 
гр. Гребень В.І.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Земельного 
кодексу України на підставі заяви гр. Гребень Вікторії Ігорівни, про надання згоди на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 
безоплатної передачі) для будівництва індивідуальних гаражів.

1. Надати гр. Гребень Вікторії Ігорівні згоду на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,0040 га. з них: 0,0040 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою, 
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають в запасі, за адресою: вул.Дзержинського (біля 
буд. №14), м.Бобринець Кіровоградської області

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Гребень Вікторії Ігорівні протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. 
У разі невиконання даного пункту у вказанйи'термін, дане рішення втрачає чинність.

Міська рада вирішила :

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року № 70

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва індивідуальних гаражів, 
гр. Воронова Л.С.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Земельного 
кодексу України на підставі заяви гр. Воронової Лілії Сергіївни, про надання згоди на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 
безоплатної передачі) для будівництва індивідуальних гаражів.

1. Надати гр. Вороновій Лілії Сергіївні згоду на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,0030 га. з них: 0,0030 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою, 
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають в запасі, за адресою: вул.Леніна (біля буд.№11), 
м.Бобринець Кіровоградської області

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Вороновій Лілії Сергіївні протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. 
У разі невиконання даного пункту у вказаниїГтерміп, дане рішення втрачає чинність.

Міська рада вирішила :

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №71

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва індивідуальних гаражів, 
гр. Гребень Л.О.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Земельного 
кодексу України на підставі заяви гр. Гребень Лариси Олександрівни, про надання згоди 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
(шляхом безоплатної передачі) для будівництва індивідуальних гаражів.

Міська рада вирішила :

1. Надати гр. Гребень Ларисі Олександрівні згоду на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,0030 га. з них: 0,0030 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою, 
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають в запасі, за адресою: вул.Дзержинського (біля 
буд.№14), м.Бобринець Кіровоградської області

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Гребень Ларисі Олександрівні протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. 
У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає чинність.

Міський голова
*\\і

\ В.СНІЖКО
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БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №72

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва індивідуальних гаражів, 
гр. Єгорова О.А.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Земельного 
кодексу України на підставі заяви гр. Єгорової Олени Анатоліївни, про надання згоди на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 
безоплатної передачі) для будівництва індивідуальних гаражів.

Міська рада вирішила :

1. Надати гр. Єгоровій Олені Анатоліївні згоду на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,0100 га. з них: 0,0100 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою, 
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають в запасі, за адресою: вул.Енгельса (біля
буд.№92-Г), м.Бобринець Кіровоградської області

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Єгоровій Олені Анатоліївні протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації.
У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає чинність./

\
\

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року № 73

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва індивідуальних гаражів, 
гр. Єгоров В.А.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Земельного 
кодексу України на підставі заяви гр. Єгорова Віталія Анатолійовича, про надання згоди 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
(шляхом безоплатної передачі) для будівництва індивідуальних гаражів.

1. Надати гр. Єгорову Віталію Анатолійовичу згоду на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної 
передачі) загальною площею -  0,0100 га. з них: 0,0100 га. - під житловою забудовою одно 
- та двоповерховою, для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, що перебувають в запасі, за адресою: 
вул.Енгельса (біля буд.№92-Г), м.Бобринець Кіровоградської області

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Єгорову Віталію Анатолійовичу протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. 
У разі невиконання даного пункту у вказаний теругін, дане рішення втрачає чинність.

Міська рада вирішила :

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року № 74

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва індивідуальних гаражів, 
гр. Дякова М.В.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Земельного 
кодексу України на підставі заяви гр. Дякової Марини Василівни, про надання згоди на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 
безоплатної передачі) для будівництва індивідуальних гаражів.

1. Надати гр. Дяковій Марині Василівні згоду на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,0100 га. з них: 0,0100 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою, 
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають в запасі, за адресою: вул.Енгельса (біля
буд.№92-Г), м.Бобринець Кіровоградської області

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Дяковій Марині Василівні протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. 
У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає чинність.

Міська рада вирішила :

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №75

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду строком на 49 років, для розміщення та 
обслуговування КТП-35.
Бобринецький РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго»

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі клопотання Бобринецького РЕМ ПАТ 
«Кіровоградобленерго», про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років, для розміщення та 
обслуговування КТП-35..

Міська рада вирішила :

1. Надати Бобринецькому РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» згоду на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років, 
для розміщення та обслуговування КТП-35 (КВЦПЗ 13.03.) площею -  0,0025 га. з них: 
0,0025 га. -  вулиць, набережних, площ, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають в запасі за адресою: вул. Комсомольська, м.Бобринець 
Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Бобринецькому РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» протягом одного року з дня
прийняття даного рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній 
проектній організації. У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення 
втрачає чинність. ^

Міський голова В.СНІЖКО



У К Р А Ї Н А
П’ ятдесят третя сесія Бобринецької міської ради 

шостого скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

від «31» жовтня 2014 року №2115

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду строком на 49 років, для розміщення та 
обслуговування КТП-35.
Бобринецький РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго»

Відповідно до Закону України ‘'Про місцеве самоврядування в Україні5’ та 
Земельного кодексу України на підставі клопотання Бобринецького РЕМ ПАТ 
«Кіровоградобленерго». про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років, для розміщення та 
обслуговування КТП-35..

Міська рада вирішила :

1. Надати Бобринецькому РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» згоду на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років, 
для розміщення та обслуговування КТП-35 (КВЦПЗ 13.03.) площею -  0,0025 га. з них: 
0,0025 га. -  вулиць, набережних, площ, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають в запасі за адресою: вул. Комсомольська, м.Бобринець 
Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Бобринецькому РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» протягом одного року з дня 
прийняття даного рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній 
проектній організації. У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення 
втрачає чинність.

Бобринецький міський голова Л.Г. Кравченко



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №76

Про надання згоди на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва індивідуальних гаражів та для
ведення індивідуального садівництва, 
гр. Денисов С.О.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Денисова Сергія Олександровича, про 
надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва індивідуальних гаражів та для 
ведення індивідуального садівництва.

Міська рада вирішила :
1. Надати гр. Денисову Сергію Олександровичу згоду на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної 
передачі) загальною площею -  0,0350 га. з них: 0,0100 га. - під житловою забудовою 
одно - та двоповерховою для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови; 0,0250 га. -  садів для ведення 
індивідуального садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають в запасі, за адресою: вул.Комінтерна, м.Бобринець 
Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Денисову Сергію Олександровичу, протягом одного року з дня прийняття 
даного рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній 
організації. У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає 
чинність.

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №77

Про внесення змін до рішення п’ятдесят шостої 
сесії Бобринецької міської ради від 06 березня 2015 
року №2254

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Ярового Миколи Миколайовича Про 
внесення змін до рішення п’ятдесят шостої сесії Бобринецької міської ради від 06 березня 
2015 року №2254.

Міська рада вирішила :
1. Внести зміни в рішення п’ятдесят шостої сесії Бобринецької міської ради від 06 

березня 2015 року №2054, а саме: пункт 1 викласти в такій редакції:
- Надати гр. Яровій Любові Володимирівні згоду на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,1000 га. з них: 0,1000 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають в запасі, за адресою: вул.Садова, м.Бобринець Кіровоградської області.

2. Решту залишити без змін.
3. Гр. Яровій Любові Володимирівні, протягом одного року з дня прийняття даного 

рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. 
У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає чинність.

А

Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року №78

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
ведення особистого селянського господарства, 
гр. Константінов В.І.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Константінова Віктора Івановича, про 
надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для ведення особистого селянського 
господарства.

Міська рада вирішила :
1. Надати гр. Константінову Віктору Івановичу згоду на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної 
передачі) загальною площею -  0,2500 га. з них: 0,2500 га. -  рілля, для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі, за адресою: 
вул.Петроштравнева, с.Шляхове Бобринецької міської ради Бобринецького райно 
Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Константінову Віктору Івановичу, протягом одного року з дня прийняття
даного рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній 
організації. У разі невиконання даного пункту у вказаний термін, дане рішення втрачає 
чинність. ґ  \

Міський голова
и

В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року № 79

Про вилучення частини земельної ділянки 
гр. Дяжур С.П.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Дяжур Світлани Павлівни Про 
вилучення частини земельної ділянки.

Міська рада вирішила :

1. Вилучити у гр. Дяжур Світлани Петрівни частину земельної ділянки загальною 
площею -  0,0120 га. з них: 0,0120 га. -  під житловою забудовою одно - та двоповерховою 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що знаходиться за адресою: вул.Калініна, 57, м.Бобринець та перевести дану земельну 
ділянки в землі запасу Бобринецької міської ради, в зв’язку з добровільною відмовою.

2. Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань 
агропромислового комплексу, земельних відносин, благоустрою, розвитку населених 
пунктів та житлово -  комунального господарства.

у— X,

С  : і
Міський голова В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24.12.2015 року № 80

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення особистого селянського 
господарства, 
гр. Слюсаров І.В.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Земельного кодексу України на підставі заяви гр. Слюсарова Ігоря Вікторовича, про 
надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого 
селянського господарства.

1. Надати гр. Слюсарову Ігорю Вікторовичу згоду на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) загальною 
площею -  0,3100 га. з них: 0,2500 га. - під житловою забудовою одно - та двоповерховою 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови; 
0,0600 га. -  ріллі, для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі, за 
адресою: вул.Першотравнева, 60, с.Шляхове Бобринецької міської ради Бобринецького 
району Кіровоградської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом 
безоплатної передачі), затвердити по результатах робіт виконавця на черговій сесії 
Бобринецької міської ради.

3. Гр. Слюсарову Ігорю Вікторовичу, протягом одного року з дня прийняття даного 
рішення замовити виготовлення вказаної документації у відповідній проектній організації. 
У разі невиконання даного пункту у вказаїґий термін, дане рішення втрачає чинність.

Міська рада вирішила :

.А

Міський голова В.СНІЖКО


