
БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 6

Про затвердження Регламенту 
Бобринецької міської ради 
сьомого скликання

Відповідно до ст. 25, п.1 ч.І ст. 26, ч. 14 ст. 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належної діяльності 
міської ради,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент Бобринецької міської ради сьомого скликання 
(додаток №1).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бобринецької міської 
ради шостого скликання № 6 від 18.11.2010 «Про регламент роботи міської 
ради».

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 7

Про затвердження Регламенту 
виконавчого комітету 
Бобринецької міської ради 
сьомого скликання

Відповідно до ст. ст. 25, 51, 52, 53 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення належної діяльності міської 
ради,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Бобринецької міської ради 
сьомого скликання (додаток № 1).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бобринецької міської 
ради шостого скликання № 280 від 25.11.2010 «Про затвердження регламент 
роботи міської ради».

Міський голова В.В.СШЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 8

Про затвердження Положення про 
постійні та тимчасові контрольні 
комісії Бобринецької міської ради 
сьомого скликання

Відповідно до ст. 25, п.2 ч.І ст. 26, ч. 14 ст. 46, ст. ст. 47, 48 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення 
належної діяльності міської ради,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про постійні та тимчасові контрольні комісії 
Бобринецької міської ради сьомого скликання (додаток №1).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бобринецької міської 
ради шостого скликання № 8 від 18.11.2010 «Про положення про постійні 
комісії міської ради».

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 9

Про утворення постійних комісій 
Бобринецької міської ради 
сьомого скликання та 
затвердження їх персонального 
складу

Відповідно до ст. 25, п.2 ч.І ст. 26, ст. 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення належної діяльності міської 
ради,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Утворити постійні комісії Бобринецької міської ради сьомого 
скликання:

постійна депутатська комісія мандатна, з питань депутатської діяльності, 
етики, взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю, сприяння 
розвиткові сіл;

постійна депутатська комісія з питань планування, фінансів, цін, бюджету, 
підприємництва, промисловості, стратегічного розвитку міста та інвестицій;

постійна депутатська комісія з питань будівництва, архітектури, земельних 
відносин, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, охорони 
навколишнього середовища, захисту прав людини, законності, взаємодії з 
правоохоронними органами;

постійна депутатська комісія з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, духовного відродження, науки, освіти, культури, туризму, 
молодіжної політики та спорту;

2. Затвердити персональний склад постійних комісій:
постійна депутатська комісія мандатна, з питань депутатської



діяльності, етики, взаємодії з засобами масової інформації та 
громадськістю, сприяння розвиткові сіл:

голова комісії -  Тосік Микола Іванович.
члени комісії -  Мельник Микола Михайлович, Торіна Світлана Валеріївна, 

Жукова Любов Григорівна, Коновальчук Валентина Григорівна;
постійна депутатська комісія з питань планування, фінансів, цін, 

бюджету, підприємництва, промисловості, стратегічного розвитку міста та 
інвестицій:

голова комісії -  Щербанюк Василь Маркович;
члени комісії -  Гранкін Вадим Володимирович, Горбанець Антоніна 

Станіславівна, Шинкарьова Олена Леонідівна, Москалик Олександр 
Олександрович, Чорний Сергій Васильович,.

постійна депутатська комісія з питань будівництва, архітектури, 
земельних відносин, житлово-комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, охорони навколишнього середовища, захисту прав 
людини, законності, взаємодії з правоохоронними органами: 

голова комісії -  Жовтенко Ольга Миколаївна;
члени комісії -  Спірідонов Юрій Михайлович, Зороляк Олександр 

Михайлович, Ісаков Олександр Олександрович, Коротинський Володимир 
Васильович, Стрельченко Ольга Миколаївна.

постійна депутатська комісія з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, духовного відродження, науки, освіти, культури, 
туризму, молодіжної політики та спорту:

голова комісії -  Богданова Алла Євгенівна;
члени комісії -  Гольша Іван Володимирович, Доренко Микола 

Миколайович, Онисько Юрій Юрійович, Телих Наталія Володимирівна, Усата 
Оксана Віталіївна, Піднебесний Дмитро Дмитрович.

3. Здійснення контролю за дотриманням вимог ч. 1 ст. 59.1. Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання консультацій та 
роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження 
з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається 
на постійну депутатську комісію з питань будівництва, архітектури, земельних 
відносин, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, охорони 
навколишнього середовища, захисту прав людини, законності, взаємодії з 
правоохоронними органами.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бобринецької міської 
ради шостого скликання № 9 від 18.11.2010 «Про затвердження переліку та 
складу постійних комісій Бобринецької міської ради 6 скликання».

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 10

Про звільнення із займаної посади 
першого заступника міського голови 
Музики В.Ф.

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на підставі поданої заяви Музикою В.Ф. від 05.11.2015 р.,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Звільнити Музику Валентина Федоровича з посади першого 
заступника Бобринецького міського голови з 19.11.2015 р. відповідно до ст. 51 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з 
закінченням строку повноважень ради.

2. Виплатити Музиці В.Ф. компенсацію за усі дні невикористаної 
відпустки.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 11

Про звільнення із займаної посади 
секретаря виконавчого комітету 
міської ради Торіної С.В.

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на підставі поданої заяви Торіною С.В. від 12.11.2015 р.,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Звільнити Торіну Світлану Валеріївну з посади секретаря 
виконавчого комітету Бобринецької міської ради з 19.11.2015 р. відповідно до 
ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з 
закінченням строку повноважень ради.

2. Виплатити Торіній С.В. компенсацію за усі дні невикористаної 
відпустки.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 12

Про звільнення із займаної посади 
заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
Яворської Н.М.

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на підставі поданої заяви Яворською Н.М. від 12.11.2015 р.,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Звільнити Яворську Наталію Миколаївну з посади заступника 
Бобринецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з
19.11.2015 р. відповідно до ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», у зв’язку з закінченням строку повноважень ради.

2. Виплатити Яворській Н.М. компенсацію за усі дні невикористаної 
відпустки.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 13

Про затвердження 
Висоціького В.І. 
на посаді першого 
заступника міського голови

Відповідно до ч. 1 ст. 10 «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», ст. 25, п.5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», на підставі подання Бобринецького міського голови 
Сніжка В.В. від 19.11.2015 року,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Висоцького Валентина Івановича на посаді першого 
заступника Бобринецького міського голови.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 14

Про затвердження 
Дмитрян І.Я. 
на посаді секретаря 
виконавчого комітету

Відповідно до ч. 1 ст. 10 «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», ст. 25, п.5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», на підставі подання Бобринецького міського голови 
Сніжка В.В. від 19.11.2015 року,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Дмитрян Ірину Ярославівну на посаді секретаря 
виконавчого комітету Бобринецької міської ради.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 15

Про утворення виконавчого 
комітету Бобринецької міської 
ради сьомого скликання та 
затвердження його персонального 
складу

Відповідно до ст. 25, п. З ч.І ст. 26, п. 5 ч.4 ст.42, ст.51 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою утворення виконавчого 
комітету,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Утворити виконавчий комітет Бобринецької міської ради сьомого 
скликання у кількості 15 осіб.

2. Затвердити 10 осіб персонального складу виконавчого комітету:

1) Бобринецький міський голова Сніжко Валерій Вадимович;
2) Секретар Бобринецької міської ради Лавріненко Артем 

В олодимирович;
3) Перший заступник міського голови Висоцький Валентин Іванович;
4) Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

(посада вакантна);
5) Секретар виконавчого комітету Дмитрян Ірина Ярославівна;
6) Начальник фінансового відділу Бобринецької міської ради Мельнікова 

Ірина Іванівна;
7) Начальник відділу з питань організації діяльності центру надання 

адміністративних послуг апарату Бобринецької районної державної 
адміністрації Удовенко Олена Анатоліївна;

8) Голова громадської організації «Бобринецька Народна громада» 
Дикусар Микола Іванович;

9) Заступник голови Бобринецької районної організації ветеранів 
України Костяк Ярослав Васильович;



10) Директор Бобринецької ЗОШ 1-3 ст. «Бобринецька гімназія» Карпук 
Володимир Васильович.

3. Затвердження інших осіб, які входитимуть до складу виконавчого 
комітету здійснити по мірі надходження пропозицій щодо їх включення до його 
складу.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бобринецької міської 
ради шостого скликання № 7 від 18.11.2010 «Про утворення виконавчого 
комітету міської ради та затвердження його персонального складу».

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 16

Про зміну назви
села Фрунзе Бобринецького району 
Кіровоградської області 
на село Богданівка

Відповідно до п. 29 ч.І ст. 85 Конституції України, Законів України «Про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», ст. 
8, ст. 25, п. 41 ч.І ст.26, ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування», 
Указу Президії Верховної ради Української PCP «Про порядок вирішення 
питань адміністративно-територіального устрою Української PCP» (із змінами), 
на підставі рішення загальних зборів жителів Червонодолинської сільської ради 
від 12.11.2015 року, які відбулися у селі Фрунзе Бобринецького району 
Кіровоградської області, враховуючи географічно-історичні чинники,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Погодити рішення загальних зборів жителів Червонодолинської 
сільської ради від 12.11.2015 року, які відбулися у селі Фрунзе Бобринецького 
району Кіровоградської області, стосовно зміни назви села Фрунзе 
Бобринецького району Кіровоградської області на село Богданівка 
Бобринецького району Кіровоградської області.

2. Клопотати перед Кіровоградською обласною радою внести подання 
до Верховної Ради України про перейменування села Фрунзе Бобринецького 
району Кіровоградської області на село Богданівка Бобринецького району 
Кіровоградської області.

3. Копію даного рішення направити до Кіровоградської обласної ради.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 17

Про створення 
ліквідаційної комісії

Відповідно до п. 7 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», необхідно створити ліквідаційну комісію, для 
припинення шляхом ліквідації органів місцевого самоврядування
територіальних громад, що об’єдналися, як юридичних осіб, однак чинним 
законодавством України дане питання на даний час не урегульоване та містить 
взаємосуперечливі норми, у зв’язку з чим,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Перенести розгляд питання про створення ліквідаційної комісії для
припинення шляхом ліквідації Червонодолинської сільської ради
Бобринецького району та Бобринецької міської ради, що об’єдналися, як 
юридичних осіб, до моменту прийняття відповідних законодавчих актів щодо 
нормативного урегулювання даного питання.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 18

Про прийняття капітально відремонтованої 
частини дорожнього покриття по об’єкту:
«Капітальний ремонт частини дорожнього 
покриття вулиць у місті Бобринець 
Кіровоградської області -  50 років Жовтня.
(Коригування у ціни 2015 року)» до експлуатації

Відповідно до ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши декларацію від 02 жовтня 2015 року 
№ КД 141152750845 про готовність об’єкта «Капітальний ремонт частини 
дорожнього покриття вулиць у місті Бобринець Кіровоградської області -  50 
років Жовтня. (Коригування у ціни 2015 року)» до експлуатації, заслухавши 
інформацію міського голови Сніжка В.В. про повну реалізацію даного проекту,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Інформацію міського голови Сніжка В.В. прийняти до відома.

2. Рекомендувати КП «Комунальник» прийняти до експлуатації 
капітально відремонтовану частину дорожнього покриття по об’єкту: 
«Капітальний ремонт частини дорожнього покриття вулиць у місті Бобринець 
Кіровоградської області -  50 років Жовтня. (Коригування у ціни 2015 року)».

Міський голова В. СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 19

Про звіт щодо виконання 
міського бюджету за 
9 місяців 2015 року

Розглянувши звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року, 
керуючись ст.. 25, п. 23 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та ст. 80 Бюджетного кодексу України,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року 
(додається), в тому числі:

- по доходах у сумі 7 109,0 тис. грн., в тому числі загальний фонд -  
6 718,8 тис. грн., спеціальний фонд -  390,2 тис.грн.;

- по видатках у сумі 7 108,6 тис.грн., в тому числі загальний фонд -  4 897,6 
тис.грн., спеціальний фонд -  2 211,0 тис.грн.

Міський голова В.В.СНІЖКО



Додаток
до рішення Бобринецької 

міської ради 
від 19.11.2015 р.№  19

Звіт
про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року

Процедура затвердження звітів про виконання міського бюджету 
передбачена статтею 80 Бюджетного кодексу України.

З метою затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 
2015 року фінансовий відділ міської ради підготував звіт про виконання 
міського бюджету за відповідний період.

ДОХОДИ

До міського бюджету за 9 місяців 2015 року надійшло доходів у сумі 7109,0 
тис. грн., що становить 85,5 % до затвердженого річного плану із урахуванням 
змін.

Надходження до загального фонду склали 6 718,8 тис.грн. (84,6 % до річного 
плану ), до спеціального фонду -  390,2 тис.грн.( 102,6 % до річного плану).
У структурі надходжень до загального фонду:
- податкові та неподаткові надходження склали -  4 557,0 тис.грн.( 67,8% );
- інші субвенції -  2 161,8 тис.грн. ( 32,2 %).

Виконання доходної частини міського бюджету за 9 місяців 2015 року 
характеризується такими даними:

(тис.грн.)

ДОХОДИ

Затверд 
жено 
на рік

Затверджено 
на рік з 

урахуванням 
внесених змін 

(уточнений 
план)

Виконано
за

9 місяців 
2015 року

%
виконання 

річного 
плану з 

урахування 
м внесених 

змін
Загальний фонд (без 
урахування субвенцій)

3043,0 4906,0 4557,0 92,9

у тому числі:
Податкові та неподаткові 
надходження

3043,0 4906,0 4557,0 92,9

з них:
Податок на прибуток 
підприємств та фінансових 
установ комунальної власності

6,0 6,0 0,9 15,0

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів

0,0 0,0 1,7 0,0



Акцизний податок з реалізації 
суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

24,0 1546,0 1543,7 99,9

Податок на майно 1440,0 1570,0 1403,1 89,4
Збір за провадження деяких 
видів підприємницької 
діяльності, що справлявся до 1 
січня 2015 року

0 0 -1,9 0

Єдиний податок 1497,1 1497,1 1195,7 79,9
Екологічний податок 17,9 17,9 12,9 72,1
Адміністративні збори та платежі 58,0 269,0 396,0 147,2
Інші надходження 0,0 0,0 4,6 0,0

Доходи від операцій з капіталом 0,0 0,0 0,3 0,0

Субвенція з районного 
бюджету міському бюджету на 
утримання соціально- 
культурної сфери органів 
місцевого самоврядування 
(дошкільних навчальних 
закладів, палаців та будинків 
культури, бібліотек)

2945,1 2945,1 2161,8 73,4

Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на проведення виборів 
депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських 
голів

0 86,6 0 0

РАЗОМ загальний фонд 5988,1 7937,7 6718,8 84,6

Спеціальний фонд (без 
урахування субвенцій )

255,0 380,3 390,2 102,6

Інші неподаткові надходження 0,0 0,0 0,4 0,0
Власні надходження бюджетних 
установ

255,0 323,3 332,8 102,9

Інші джерела власних 
надходжень бюджетних установ

0,0 20,0 20,0 100,0

Доходи від операцій з капіталом 0,0 37,0 37,0 100,0
Інші субвенції 0,0 0,0 0,0 0,0
РАЗОМ спеціальний фонд 255,0 380,3 390,2 102,6

Усього доходи І (без субвенцій 
з державного та місцевих 
бюджетів)

3298,0 5286,3 4947,2 93,6



Усього доходи II (із 
субвенціями з державного та 6243,1 8318,0 7109,0 85,5
місцевого бюджетів)

Податкових та неподаткових надходжень до загального фонду міського 
бюджету надійшло за 9 місяців 2015 року в сумі 4557,0 тис.грн., що склало 92,9 
% до плану на рік.

Інших субвенцій надійшло в розмірі 2161,8 тис.грн., або 73,4 % до плану 
на рік.

Доходи спеціального фонду за 9 місяців 2015 року склали 390,2 
тис.грн., що становить 102,6 % до річного плану з урахуванням змін. У 
структурі власних доходів спеціального фонду власні надходження бюджетних 
установ склали 85,2 % від загального обсягу надходжень за звітний період.

ВИДАТКИ

З міського бюджету за 9 місяців 2015 року проведено видатків на 
загальну суму 7108,6 тис.грн., або 73,8 відсотка до річного плану у тому 
числі:

- по загальному фонду - 4897,6 тис.грн. ( 72,0 відсотка);
- по спеціальному фонду бюджету - 2211,0 тис. грн. (78,2 відсотка).
Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2015

року за основними функціями характеризується такими даними:

(тис.грн.)

Видатки

Затверд 
жено 

на 2015 
рік

Затверджен 
о на 2015 

рік 3
урахування

м
внесених

змін

Виконано
за

9 місяців 
2015 
року

%
викона

ння

Загальний фонд 5683,8 6807,0 4897,6 72,0
у  тому числі:
Державне управління 1141,0 1189,1 897,6 75,5
Освіта 2757,4 3304,5 2449,1 74,1
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 67,3 179,4 140,0 78,0

Житлово-комунальне господарство 1401,7 1569,2 1145,2 73,0
Культура і мистецтво 187,7 194,1 142,0 73,2
Транспорт, дорожнє господарство, 
зв'язок, телекомунікації та 
інформатика

0,0 207,8 8,5 4Д

Охорона і раціональне використання 0,0 7,2 1,7 23,6



водних ресурсів
Видатки, не віднесені до основних 
груп 128,7 155,7 113,5 72,9

у тому числі:
Інші видатки 0,3 0,3 0,3 100,0
Субвенція з міського бюджету 
районному бюджету на утримання 
трудового архіву, підвезення учнів 
загальноосвітніх шкіл, фінансову 
підтримку комунального лікувального 
закладу «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Бобринецького 
району», проведення навчально- 
тренувальної роботи дитячо-юнацької 
спортивної школи «Чемпіон»

128,7 155,4 113,2 72,8

РАЗОМ загальний фонд 5683,8 6807,0 4897,6 72,0
Спеціальний фонд (без урахування 
субвенцій) 559,3 2826,5 2211,0 78,2
Державне управління 0,0 10,0 10,0 100,0
Освіта 255,0 523,5 385,2 73,6
Житлово-комунальне господарство 0,0 20,0 20,0 100,0
Культура і мистецтво 0,0 0,6 0,6 100,0
Будівництво 81,0 802,3 555,3 69,2
Транспорт, дорожнє господарство, 
зв'язок, телекомунікації та 
інформатика

0,0 615,6 615,4 99,9

Інші послуги, пов'язані з економічною 
діяльністю 88,0 616,7 386,7 62,7

Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів 0,0 13,7 13,7 100,0

Видатки, не віднесені до основних 
груп 135,3 224,1 224,1 100,0

у  тому числі:
Субвенція з міського бюджету 
районному бюджету на виконання 
районної програми економічного і 
соціального розвитку Бобринецького 
району на 2015 рік

135,3 224,1 224,1 100,0

РАЗОМ спеціальний фонд 559,3 2826,5 2211,0 78,2
Усього видатки І (без урахування 
субвенцій) 6114,4 9253,7 6771,0 73,2

Усього видатки II (з урахуванням 
субвенцій) 6243,1 9633,5 7108,6 73,8



Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за 9 
місяців 2015 року за основними економічними статтями характеризується 
такими даними:

(тис.грн)
Видатки Затверджено з 

урахуванням 
внесених змін 

(уточнений план)

Виконано за 9 місяців 
2015 року (касові видатки)

Сума,
тис.грн.

%у
загальних
видатках

Сума,
тис.грн.

% у загальних 
видатках

Соціальні виплати -  
усього 3605,3 53,0 2673,5 54,6
з них:
заробітна плата з 
нарахуваннями 3425,9 50,3 2533,5 51,7
соціальне забезпечення

179,4 2,6 140,0 2,9
Медикаменти 0,0 0,0 0,0 0,0
Харчування 271,0 4,0 193,4 3,9
Енергоносії та 
комунальні послуги 504,3 7,4 347,9 7,1
Разом першочергові 
видатки 4380,6 64,4 3214,8 65,6
Інші видатки 2426,4 35,6 1682,8 34,4
Усього видатки 6807,0 100,0 4897,6 100,0

За 9 місяців 2015 року при виконанні першочергових видатків 
загального фонду (заробітна плата, соціальні виплати, енергоносії, продукти 
харчування) спрямовано 65,6 відсотка від обсягу видатків з урахуванням 
субвенції з районного бюджету. Станом на 1 жовтня 2015 року прострочена 
кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.

Міський голова В.В. СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 20

Про внесення змін до складу 
комітету з конкурсних торгів 
Бобринецької міської ради

Керуючись п. 2 ст. 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель», 
наказом Міністерства економіки «Про затвердження типового положення про 
комітет з конкурсних торгів» № 916 від 29.07.2010 року та в зв’язку зі зміною 
працівників замовника,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Звільнити від обов’язків члена тендерного комітету Вашишину Ольгу 
Пантеліївну -  секретаря-друкарку Бобринецької міської ради у зв’язку з її 
звільненням.

2. Призначити членом тендерного комітету Грінченко Марину 
Володимирівну -  спеціаліста першої категорії Бобринецької міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року №21

Про внесення змін до рішення
міської ради від ЗО січня 2015 року № 2159
«Про міський бюджет на 2015 рік»

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 78 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови Бобринецької районної 
державної адміністрації від 13 листопада 2015 року №330-р «Про внесення змін до 
розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Бобринецької міської ради від ЗО січня 2015 року 
№2159 «Про міський бюджет на 2015 рік », а саме:

зменшити доходи міського бюджету на 1706,10 грн., в тому числі по 
загальному фонду -  на 1706,10 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів;

зменшити видатки міського бюджету на 1706,10 грн. в тому числі за рахунок 
зменшення видатків загального фонду -  на 1706,10 грн.;

внести відповідні зміни до додатків 1, 3 даного рішення міської ради 
(додаються);

викласти додаток 4 даного рішення у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань планування, фінансів, цін, бюджету, підприємництва, 
промисловості, стратегічного розвитку міста та інвестицій.

Міський голова В.В.СНІЖКО



м.Бобринець Затверджено
рішенням Бобринецької міської ради 
від - / ?  листопада 2015 року №

Зміни до доходів міського бюджету на 2015 рік, визначених у додатку №1 до рішення міської ради 
від ЗО січня 2015 року №2159 "Про міський бюджет на 2015 рік" (з урахуванням змін, внесених рішенням 

міської ради від 24 липня 2015 року №2432, від 07 жовтня 2015 року №2489, від 21 жовтня 2015 року №2495)
(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
40000000 Офіційні трансферти -1706,10 -1706,10 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління -1706,10 -1706,10 0,00 0,00
41030000 Субвенції -1706,10 -1706,10 0,00 0,00

41037000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів

-1706,10 -1706,10 0,00 0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ -1706,10 -1706,10 0,00 0,00



Додаток №4
до рішення Бобринецької міської ради 

від ЗО січня 2015 року №2159 
"Про міський бюджет на 2015 рік"

(в редакції рішення Бобринецької міської 
ради від ̂ Тлистопада 2015 року №с^  ̂  )

Міжбюджетні трансферти на 2015 рік

К о д  бю дж ету

Н а з в а  м ісц ево го  
б ю д ж ету  

ад м ін істр ати в н о - 
т ер и то р іал ь н о ї о ди н и ц і

С у б в е н ц ії д о  м ісь к о г о  б ю дж ету С у б в ен ц ії з м ісь к о го  б ю д ж ет у

Разом :

су б вен ц ії за гал ь н о го  ф он ду  на:

Разом :

су б вен ц ії загал ьн о го  ф о н д у  на:
субвен ції

сп ец іал ьн о го  ф он ду  
на:

п ро вед ен н я  
в и б о р ів  д еп у тат ів  

м ісц еви х  р а д  т а  
с іл ьськи х , 
сели щ н и х , 

м іс ьк и х  гол ів

у три м ан н я 
соц іальн о- 

ку л ьту р н о ї сф ери  
ор ган ів  м ісц евого  
сам овряд уван н я 

(до ш кільн и х  
н авч ал ьн и х  

зак л ад ів , п алац ів  
т а  буди н ків  

культури , 
б ібл іотек )

реал ізац ію  р ай он н о ї 
п рограм и  

екон ом ічн ого  і 
соц іальн ого  р о зви тк у  

Б о б р и н ец ько го  р ай он у  
н а  2015 р ік  (н а 

ф ін ан сову  п ідтри м ку  
ком у н ал ьн о ї у стан о ви  

Б о б р и н ец ьк о ї р ай о н н о ї 
р ад и  «Т рудовий  

архів»)

р еал ізац ію  р ай он н о ї 
п р о гр ам и  екон о м іч н о го  і 

соц іал ьн о го  р о зви тку  
Б о б р и н ец ьк о го  рай он у  

н а  2015  р ік  (н а 
ф ін ан со ву  п ідтри м ку  

к ом ун альн ого  
л ік у в ал ь н о го  зак л ад у  

«Ц ен тр  п ерви н н о ї 
м ед и к о -сан ітар н о ї 

д о п о м о ги
Б о б р и н ец ьк о го  району» 
Б о б р и н е ц ьк о ї р ай он н о ї 

р ад и )

реал ізац ію  р ай о н н о ї 
п р о гр ам и  ек он ом ічн ого  
і со ц іальн ого  р о зви тк у  
Б о б р и н ец ько го  р ай он у  

н а  2015  р ік  (н а 
ф ін ан сову  п ід тр и м к у  
Н В К  "Б о б р и н ец ька  
гім н азія  - ЗО Н І І-ІІІ 

ступ ен ів  № 1" т а  
Б о б р и н ец ьк о ї З О Ш  І-ІІІ 

ступ ен ів  № 5 ім ен і 
П .П .Ш у м іл о в а  

Б о б р и н ец ьк о ї р ай он н о ї 
р ад и )

заб езп еч ен н я  
п ідвозу  учн ів  

до  м ісц ь  
н авч ан н я  і 

дод о м у

п ро вед ен н я  
н ав ч ал ьн о - 

тр ен у в ал ь н о ї 
р о б о ти  д и тя ч о - 

ю н ац ьк о ї 
сп о р ти в н о ї ш ко л и  

«Ч ем піон»

р еал ізац ію  
р ай о н н о ї п р о гр ам и  

еко н о м іч н о го  і 
со ц іальн ого  

р о зви тку  
Б о б р и н ец ько го  

р ай он у  н а  2015  р ік

1 1 301000000 Р ай о н н и й  бю дж ет 3170079 8 9213 ,9 3080865 385551 21513 3000 6000 106919 24000 224119

В сього: 3170079 8 9 2 1 3 ,9 308 0 8 6 5 385551 21513 30 0 0 6000 106919 240 0 0 224 1 1 9



м.Бобринець
с

Затверджено
рішенням^обринецької міської ради^ ,  

від листопада 2015 року №'— '

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського бюджету на 2015 рік, визначених у додатку №3 до рішення міської ради від ЗО січня 2015 року №2159 "Про міський бюджет на 2015 рік"

(з урахуванням змін, внесених рішенням міської ради від 06 березня 2015 року №2248, від 10 квітня 2015 року №2295, від 11 червня 2015 року №2349, від 24 липня 2015 року №2432, від 02 вересня 2015 року №2486,
від 07 жовтня 2015 року №2489, від 21 жовтня 2015 року №2495)

( ф н )

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

3 них

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Міська рада -1706,10 -1706,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1706,10

250000 Видатки, не віднесені до основних груп -1706,10 -1706,10 ОфО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1706,10
в тому числі за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 
на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів

-1706,10 -1706,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1706,10

2 5 0 2 0 3 0 1 6 0
Проведення виборів депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів -1 7 0 6 ,1 0 -1 7 0 6 ,1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 -1 7 0 6 ,1 0

в тому числі за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення виборів депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів

-1 7 0 6 ,1 0 -1 7 0 6 ,1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 -1 7 0 6 ,1 0

Всього -1706,10 -1706,10 0,00 0,00 0,00 0,00 ОфО 0,00 0,00 0,00 0,00 -1706,10



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року № 22

Про присвоєння міському голові 
категорії та рангу посадової особи 
органів місцевого самоврядування

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. ст.14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування»,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти міському голові Сніжку Валерію Вадимовичу 9 ранг в 
межах четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування з 04 
листопада 2015 року. Стаж служби Сніжка В.В. в органах місцевого 
самоврядування становить 10 років 8 місяців 3 дні.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

19.11.2015 року №23

Внесення змін до рішення міської ради 
«Про виплату надбавок, премій, матеріальної допомоги 
на оздоровлення та соціально-побутові потреби міському 
голові, першому заступнику та заступнику міського 
голови, секретарю міської ради, секретарю виконавчого 
комітету міської ради» від ЗО січня 2015 року № 2161

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. Внести зміни до п. п. 1,3 рішення Бобринецької міської ради № 2161 від
30.01.2015 року та викласти їх у такій редакції:

Пункт 1. Міському голові Сніжку Валерію Вадимовичу з 04 листопада 
2015 року по 31 грудня 2015 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.

Пункт 3. Секретарю Бобринецької міської ради Лавріненку Артему 
Володимировичу з 07 листопада 2015 року по 31 грудня 2015 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. Виплату вищезазначених надбавок та преміювання здійснювати 
щомісячно за фактично відпрацьований час у межах затверджених видатків на 
оплату праці.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію Бобринецької міської ради з питань планування, фінансів, 
цін, бюджету, підприємництва, промисловості, стратегічного розвитку міста та 
інвестицій.

Міський голова В.В.СНІЖКО


