
БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія VII скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року № 24

Про складення депутатських 
повноважень депутатом 
Бобринецької міської ради 
Шкварком В.М.

Відповідно до ст. 25, п. 14 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», 
заслухавши інформацію голови Бобринецької міської виборчої комісії 
Бобринецького району Кіровоградської області Штефан О.М. про складення 
депутатських повноважень депутатом Бобринецької міської ради сьомого 
скликання Шкварком В.М. відповідно до поданої ним заяви, враховуючи 
постанову Бобринецької міської виборчої комісії Бобринецького району 
Кіровоградської області від 18.11.2015 року № 55,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до уваги інформацію голови Бобринецької міської виборчої 
комісії Бобринецького району Кіровоградської області Штефан О.М. про 
складення депутатських повноважень депутатом Бобринецької міської ради 
сьомого скликання Шкварком В.М. відповідно до поданої ним заяви.

2. Достроково припинити повноваження депутата Бобринецької міської 
ради сьомого скликання Шкварка Володимира Миколайовича у зв’язку з його 
особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, 
взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю, сприяння розвиткові 
сіл.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія VII скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року №25

Про визнання повноважень 
депутата Бобринецької міської 
ради сьомого скликання 
Чорного О.В.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на підставі інформації голови Бобринецької міської виборчої комісії 
Бобринецького району Кіровоградської області Штефан О.М. про визнання 
обраним депутатом у багатомандатному виборчому окрузі від Бобринецької 
районної організації політичної партії «Соціалісти» Чорного О.В. на місцевих 
виборах, які відбулися 25.10.2015 року, внаслідок заміщення депутата який 
вибув, враховуючи постанову Бобринецької міської виборчої комісії 
Бобринецького району Кіровоградської області від 18.11.2015 року № 56,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до уваги інформацію голови Бобринецької міської виборчої 
комісії Бобринецького району Кіровоградської області Штефан О.М. про 
визнання обраним депутатом у багатомандатному виборчому окрузі на перших 
місцевих виборах, які відбулися 25.10.2015 року, наступного за черговістю 
кандидата у депутати Бобринецької міської ради від Бобринецької районної 
організації політичної партії «Соціалісти» Чорного Олега Вікторовича та 
визнання його повноважень, прийняти до відома.

2. Визнати повноваження депутата Бобринецької міської ради сьомого 
скликання Чорного Олега Вікторовича.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, 
взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю, сприяння розвиткові 
сіл.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

01 грудня 2015 року № 26

Про припинення
Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району 
шляхом ліквідації

Відповідно до п. 7 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», 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 Червонодолинську сільську раду Бобринецького району 
Кіровоградської області, як юридичну особу, шляхом ліквідації.

2. Голові ліквідаційної комісії подати вказане рішення до державного 
реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної 
служби Бобринецького районного управління юстиції.

3. 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



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

01 грудня 2015 року № 27

Про утворення
О 000 о о Seeкомісії з ліквідації 

Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району

Відповідно до п. 7 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з метою створення 
ліквідаційної комісії для припинення шляхом ліквідації Червонодолинської 
сільської ради Бобринецького району, як органу місцевого самоврядування 
територіальної громади, що приєдналася,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Утворити ліквідаційну комісію для здійснення заходів щодо 
припинення у результаті ліквідації Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району як юридичної особи.

2. Затвердити склад ліквідаційної комісії:
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. Встановити строк для заявления вимог кредиторів два місяці з дня 
офіційного оприлюднення відомостей з Єдиного державного реєстру щодо 
ліквідації Червонодолинської сільської ради Бобринецького району.

4. Надати право першого підпису фінансових та інших документів голові 
ліквідаційної комісії Висоцькому В.І., другого підпису -  Сіліфоненко В.Л.

5. З метою забезпечення законності під час ліквідації Червонодолинської 
сільської ради провести перевірку фінансово-господарської діяльності 
Червонодолинської сільської ради за останні три роки.

6. Голові ліквідаційної комісії забезпечити попередження працівників 
Червонодолинської сільської ради Бобринецького району про наступне 
звільнення відповідно до вимог Кодексу Законів про працю України.

7. Голові ліквідаційній комісії забезпечити здійснення заходів щодо 
припинення у результаті ліквідації Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району як юридичної особи у порядку, визначеному 
законодавством України.

8. Голові ліквідаційної комісії подати вказане рішення до державного 
реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної 
служби Бобринецького районного управління юстиції.

9. Голові ліквідаційної комісії, не пізніше ніж через три місяці 
прозвітувати про завершення ліквідаційного процесу на сесії Бобринецької 
міської ради.

10. 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



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія VII скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року №28

Про припинення повноважень 
Шкварка В.М. на посаді голови 
Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад»,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до уваги факт припинення повноважень Шкварка Володимира 
Миколайовича на посаді голови Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району, відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування» та ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», у зв’язку з закінченням 04.11.2015 року строку 
повноважень ради.

2. Виплатити Шкварку В.М. компенсацію за усі дні невикористаної 
відпустки.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року №29

Про покладення виконання 
обов’язків старости села Червона 
Долина Бобринецького району на 
Шкварка В.М.

Відповідно до ст. 14.1. Закону України «Про місцеве самоврядування», ч. З 
Розділу IV Прикінцевих положень Закону України “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», враховуючи заяву Шкварка В.М. від
18.11.2015 року,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Призначити виконуючим обов’язки старости села Червона Долина 
Бобринецького району Шкварка Володимира Миколайовича на строк до 
обрання старости на перших виборах, на підставі ч. З Розділу IV Прикінцевих 
положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад».

2. Ввести до складу виконавчого комітету Бобринецької міської ради 
виконуючого обов’язки старости с. Червона Долина Бобринецького району 
Шкварка В.М. (за посадою).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, 
взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю, сприяння розвиткові 
сіл;

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року №30

Про затвердження 
Положення про старосту 
села Червона Долина 
Бобринецького району

Відповідно до ст. 14.1., ст. 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», з метою визначення повноважень старости,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про старосту (додаток № 1);

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, 
взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю, сприяння розвиткові 
сіл;

Міський голова В.В.СНІЖКО



ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТАРОСТУ СЕЛА ЧЕРВОНА ДОЛИНА

БОБРИНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1Л. Положення про старосту села Червона Долина Бобринецького району 
Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади (далі -  Положення) розроблено 
відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» і визначає права і обов’язки старости, порядок його 
обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші 
питання, пов’язані з діяльністю старости.

1.2. Положення затверджується Бобринецькою міською радою (далі -  міська рада).

1.3. Повноваження старости поширюються також на села Коржеве, Великодрюкове, 
Фрунзе (Богданівка), Садове Бобринецького району.

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ

2.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє 
інтереси жителів села у виконавчих органах міської ради об’єднаної територіальної 
громади.

2.2. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України та цим Положенням.

Староста діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією і законами України, у своїй діяльності керується Конституцією і законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, 
іншими законодавчими актами та рішеннями Бобринецької міської ради та Бобринецького 
міського голови.

2.3. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету міської ради 
об'єднаної територіальної громади.

2.3. Староста зобов'заний:
1) представляє інтереси жителів села у виконавчих органах міської ради;
2) сприяє жителям села у підготовці документів, що подаються до міської ради;
3) бере участь у підготовці проекту бюджету Бобринецької міської об’єднаної 

територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території 
відповідного села;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету Бобринецької міської ради з питань 
діяльності на території відповідного села виконавчих органів сільської, селищної, міської 
ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових 
осіб;

5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.
7) здійснювати моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, 

громадським правопорядком;
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8) здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів села у 
сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального 
господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;

9) не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого 
самоврядування та держави;

10) виконувати інші обов'язки, визначені Положенням про старосту, актами міської 
ради та міського голови об’єднаної територіальної громади.

2.4. Староста має право:
1) брати участь у пленарних засіданням міської ради об’єднаної територіальної 

громади, з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних комісій ради;
2) взаємодіяти з міською радою об’єднаної територіальної громади, підприємствами, 

установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими особами, що 
розташовані на території територіальної громади, громадськими об'єднаннями, які діють 
на території територіальної громади, а також іншими суб’єктами та інституціями;

3) одержувати безоплатно від виконавчих органів ради об’єднаної територіальної 
громади, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових 
осіб, що розташовані на території територіальної громади, необхідні для виконання 
покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали.

2.5. Староста здійснює свої повноваження на постійній основі.

III. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ 
ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ

3.1. Староста обирається в порядку, визначеному законом, на строк повноважень 
міської ради об’єднаної територіальної громади.

3.2. Вибори старости (крім перших) відбуваються одночасно з виборами міського 
голови, депутатів ради об’єднаної територіальної громади.

3.3. Особа, що обирається на посаду старости, повинна бути громадянином України, 
мати право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, не мати судимості за 
вчинення умисного злочину або ця судимість повинна бути погашена або знята в 
установленому законом порядку.

3.6. Повноваження старости припиняються одночасно із припиненням повноважень 
міської ради об’єднаної територіальної громади.

3.7. Повноваження старости припиняються достроково у разі:
1) його звернення з особистою заявою до міської ради об’єднаної територіальної 

громади про складення ним повноважень старости;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності 

за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення 
права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування;
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5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що 
помер;

6) його смерті.
Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з 

посади:
1) з підстав, зазначених у підпунктах 1, 2, 5, 6 абзацу першого цього пункту, - з дня 

прийняття відповідною радою об’єднаної територіальної громади рішення, яким береться 
до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у підпунктах 3, 4 абзацу першого цього пункту, - з дня, 
наступного за днем одержання радою об’єднаної територіальної громади або її 
виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної 
ради об’єднаної територіальної громади.

3.8. У разі звільнення з посади старости у зв'язку з достроковим припиненням його 
повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, 
повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого 
призначає міський голова об’єднаної територіальної громади у термін, який не перевищує 
ЗО днів з дня звільнення старости. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює 
зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень старости і до 
моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових виборах відповідно до 
закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної міської ради, обраної на чергових 
(позачергових) місцевих виборах. Позачергові вибори з обрання старости мають бути 
призначені у тримісячний термін, з дня звільнення старости.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ

4.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші 
питання організації діяльності старости визначаються міською радою об’єднаної 
територіальної громади.

4.2. Розпорядок роботи старости: робочі дні -  понеділок, вівторок, середа, четвер, 
п’ятниця з 7 год. 45 хв. до 17 год. 00 хв., обідня перерва -  12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. 
Місцем роботи старости визначити приміщення, розташоване у селі Червона Долина 
Бобринецького району, у якому розташовувалася Червонодолинська сільська рада. На 
старосту поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку Бобринецької 
міської ради. Староста, під час своєї діяльності зобов’язаний дотримуватися правил 
діловодства Бобринецької міської ради. Час прийому жителів старостою повинен 
становити не менше як три дні на тиждень.

4.3. Діяльність старости фінансується за рахунок відповідного місцевого бюджету у 
встановленому законодавством порядку.

V. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

5.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і 
відповідальним перед жителями села, відповідальним - перед міською радою об'єднаної 
територіальної громади.
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5.3. Староста не рідше двох разів на рік звітує про свою роботу перед жителями села 
на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради 
об'єднаної територіальної громади староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про 
свою роботу у будь-який визначений ними термін.

5.2. Повноваження старости, крім випадків, визначених пунктом 3.7. цього 
Положення, можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію 
або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому 
повноважень.

5.3. Повноваження старости за наявності підстав, передбачених пунктом 5.2. цього 
Положення, можуть бути припинені достроково за пропозицією, внесеною в порядку 
місцевої ініціативи двома третинами жителів села, які мають право голосу відповідно до 
статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та 
зареєстровані на території відповідного населеного пункту, або за ініціативи однієї 
третини депутатів від загального складу ради рішенням відповідної ради, прийнятим 
шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від 
загального складу ради.

5.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, 
адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія VII скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року №31

Про припинення повноважень 
Пихтіної Н.Л. 
на посаді секретаря 
Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району

Відповідно до ч.І ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад»,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відому факт припинення повноважень Пихтіної Нелі 
Леонідівни на посаді секретаря Червонодолинської сільської ради 
Бобринецького району, відповідно до ч.І ст. 50 Закону України «Про місцеве 
самоврядування» та ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», у зв’язку з закінченням 04.11.2015 року строку 
повноважень ради.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року №32

Про утворення робочої групи із 
розроблення проекту структури 
Бобринецької об’єднаної громади

Відповідно до п. 6 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою забезпечення підготовки проекту щодо структури 
виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Утворити робочу групу із розроблення проекту щодо структури 
виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів:

керівник групи -  міський голова Сніжко В.В.;
заступник керівника групи -  перший заступник міського голови 
Висоцький В.І.;
члени групи -  секретар міської ради Лавріненко А.В., 
секретар виконавчого комітету міської ради Дмитрян І.Я., 
начальник фінансового відділу міської ради Мельнікова І.І., 
провідний спеціаліст міської ради Пасіка В.М.
в.о. старости села Червона Долина Бобринецького району Шкварко В.М.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійна 
депутатська комісія з питань планування, фінансів, цін, бюджету, 
підприємництва, промисловості, стратегічного розвитку міста та інвестицій;

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року №33

Про утворення робочої групи із 
розроблення проектів програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку, 
цільових програм

Відповідно до п. 9 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою забезпечення підготовки проектів програм соціально- 
економічного та культурного розвитку, цільових програм,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Утворити робочу групу із розроблення проектів програм соціально- 
економічного та культурного розвитку, цільових програм:

керівник групи -  міський голова Сніжко В.В.;
заступник керівника групи -  перший заступник міського голови 
Висоцький В.І.;
члени групи -  начальник фінансового відділу Мельнікова І.І., депутати 
міської ради Тосік М.І., Горбанець А.С., Голына І.В., Стрельченко О.М., 
Доренко М.М., спеціаліст-бухгалтер Червоно дол инської сільської ради 
Бобринецького району Сіліфоненко В.Л.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійна 
депутатська комісія з питань планування, фінансів, цін, бюджету, 
підприємництва, промисловості, стратегічного розвитку міста та інвестицій;

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року №34

Про передачу основних засобів 
та інших необоротних активів з балансу 
апарату Бобринецької міської ради 
на баланс комунального підприємства 
Бобринецької міської ради «Комунальник»

У зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись п. ЗО ч. 1 ст. 26, ч. 5 
ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Передати безкоштовно з балансу апарату Бобринецької міської ради на 
баланс комунального підприємства Бобринецької міської ради «Комунальник» 
основні засоби та інші необоротні активи згідно з додатком (додається).

2. Доручити керівникам вказаних підприємств і організацій створити 
спільну комісію для прийому -  передачі основних засобів та інших 
необоротних активів.

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

Міський голова В.В.СНІЖКО



Додаток
до рішення Бобринецької міської ради 

від 01 грудня 2015 № 34

Перелік
основних засобів та інших необоротних активів 

апарату Бобринецької міської ради, які передаються на баланс 
комунального підприємства Бобринецької міської ради «Комунальник»

№

п/п Найменування

Одиниця
виміру

Кіль
кість

Ціна за 
одиницю, 

грн.

Первинна
вартість,

грн.

Знос,
грн.

Залишкова
вартість

грн.

1 Лічильники GEM 134 ПІТ. 35 1428,54 49999,00 0,00 49999,00

2 Факс «PANASONIC» шт. 1 1014,82 1014,82 0,00 1014,82

Разом X 51013,82 X 51013,82

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року №35

Про присвоєння секретарю 
Бобринецької міської ради 
Лавріненку А.В. 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 секретарю міської ради Лавріненку Артему 
Володимировичу зі збереженням 9 ранг в межах четвертої категорії посад в 
органах місцевого самоврядування з 07 листопада 2015 року. Стаж служби 
Лавріненка А.В. в органах місцевого самоврядування становить 16 років 11 
місяців 28 днів.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року № 36

Про присвоєння першому 
заступнику Бобринецького 
міського голови Висоцькому В.І. 
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 першому заступнику міського голови Висоцькому 
Валентину Івановичу 10 ранг в межах п’ятої категорії посад в органах 
місцевого самоврядування з 24 листопада 2015 року. Стаж служби Висоцького 
В.І. в органах місцевого самоврядування становить 9 років 11 місяців 25 днів.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року №37

Про присвоєння секретарю 
виконавчого комітету 
Бобринецької міської ради 
Дмитрян І.Я. 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 секретарю виконавчого комітету Бобринецької міської 
ради Дмитрян Ірині Ярославівні 12 ранг в межах шостої категорії посад в 
органах місцевого самоврядування з 01.12.2015 року. Стаж служби Дмитрян 
І.Я. в органах місцевого самоврядування становить 12 років 2 місяців 7 днів.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року №38

Про внесення змін до рішення міської ради 
від ЗО січня 2015 року № 2161
«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»

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 рішення міської ради № 2161 від ЗО січня 2015 року 
та викласти пункти 2, 5 у наступній редакції:

Пункт 2. Першому заступнику міського голови Бобринецької міської 
ради Висоцькому Валентину Івановичу:

- 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 5. Секретарю виконавчого комітету Бобринецької міської ради 
Дмитрян Ірині Ярославівні

- 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 міської ради з питань планування, фінансів, цін, бюджету, 
підприємництва, промисловості, стратегічного розвитку міста та інвестицій.

Міський голова В.В.СНІЖКО



БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

01.12.2015 року №39

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

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України,

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

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

збільшити доходи міського бюджету на 250000,00 грн., в тому числі по 
загальному фонду -  на 250000,00 грн.;

збільшити видатки міського бюджету на 250000,00 грн., (загальний фонд 
збільшити -  на 181480,00 грн. за рахунок доходів; спеціальний фонд збільшити 
-  на 68520,00 грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду);

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

викласти додатки 2, 4, 5 та 6 даного рішення у новій редакції 
(додаються).

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

Міський голова В» СНІЖКО


