
 
 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

  від  02 березня 2016  року                                              № 18 

                                                        м. Бобринець 
   

Про виконання фінансових планів 

комунальними підприємствами  «Міськводоканал»  

та  «Комунальник» за 2015  рік, затверджених  

рішенням виконкому  міської ради  

від 26.03.2015 № 43 

 

Відповідно до пункту 7 статті 78 Господарського кодексу України, 

підпункту 4 пункту «а» 4 статті 27, підпунктів 1, 2 та 3 пункту «а» статті 29, 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення виконкому  міської ради від 26.03.2015 № 43 «Про 

затвердження фінансових планів комунальних підприємств Бобринецької 

міської  ради на 2015 рік», розглянувши інформацію надану начальником 

відділу бухгалтерського обліку – головним бухгалтером фінансового 

управління Бобринецької міської ради Мельніковою Іриною Іванівною  щодо 

виконання фінансових планів  комунальними  підприємствами  за 2015 рік,    

 

виконком міської  ради вирішив: 

 

 1. Інформацію щодо виконання фінансового плану за 2015 рік  

комунальними підприємствами Бобринецької міської ради «Міськводоканал» 

та «Комунальник» (додається) прийняти до відома. 

 2. Визнати роботу комунального підприємства Бобринецької міської ради 

«Міськводоканал»  та комунального підприємства Бобринецької міської ради 

«Комунальник» задовільною.  

          3. Керівникам Комунальних підприємств «Комунальник» (Голику А.П.) 

та «Міськводоканал» (Спірідонову Ю.М.) забезпечити: 

виконання заходів щодо посилення контролю у дотриманні вимог 

чинного законодавства з фінансових питань, які регулюють нарахування та 

виплату заробітної плати, зменшення дебіторської та кредиторської 

заборгованості, розрахунки з бюджетом та беззбиткову діяльність підприємств; 

належну організацію ефективної системи внутрішнього контролю за 

виконанням фінансово-господарських планів комунальних підприємств у 

поточному році; 



укладання договорів на роботи та послуги, які  надаються комунальними 

підприємствами.   

          4. Попередити керівників комунальних підприємств про персональну 

відповідальність за достовірність даних фінансового звіту. 

          5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого 

заступника міського голови В.І.Висоцького, директора КП «Міськводоканал» 

Спірідонова Ю.М. та директора КП «Комунальник» Голика А.П. 

 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови         В.ВИСОЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 02 березня 2016 року                                                   № 19 

                                                             м. Бобринець 

   

Про затвердження фінансових планів  

комунальних підприємств Бобринецької  

міської  ради на 2016 рік 

 

Розглянувши фінансові плани комунальних підприємств КП 

«Комунальник» та КП «Міськводоканал» на 2016 рік, враховуючи висновки та 

рекомендації виконкому міської ради, керуючись підпунктами 2, 3 пункту «а» 

статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської  ради вирішив: 

 

1. Затвердити фінансові плани на 2016 рік (додаток №1) комунальних 

підприємств Бобринецької міської  ради: 

комунальне підприємство Бобринецької міської ради «Комунальник»;  

комунальне підприємство Бобринецької міської ради «Міськводоканал». 

 

2. Комунальному підприємству «Комунальник» (Голик А.П.) та 

комунальному підприємству «Міськводоканал» (Спірідонов Ю.М.) забезпечити 

подання  до міської ради звіту про виконання фінансового плану підприємства, 

щокварталу у термін до 30 числа місяця, наступного за звітним та щороку – до 

01 лютого.   Звіт подавати разом з пояснювальною запискою щодо результатів 

діяльності за рік, із зазначенням за окремими факторами причин значних 

відхилень фактичних показників від планових відповідно до додатку № 2, 3, 4, 

5, також додається фінансовий звіт, баланс, звіт про фінансові результати, звіт з 

праці за період та ін.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Висоцького В.І. та начальника бюджетного  відділу 

фінансового управління міської ради  Кулика Є.П. 

 

 

Перший заступник  

міського голови       В.ВИСОЦЬКИЙ 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 02 березня 2016  року № ___                                                                                     

 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо виконання фінансового плану за 2015 рік  комунальними 

підприємствами Бобринецької міської ради «Міськводоканал» та 

«Комунальник» 

 

На підставі аналізу звітів (додаток 1),  про виконання фінансових планів 

комунальних підприємств Бобринецької міської ради за 2015 рік , затверджених 

рішенням виконкому міської ради від 26.03.2015 року № 43 виконком міської 

ради відзначає, що виконання плану по доходах за 2015 рік  складає по 

підприємствах 796,6  тис. грн..   

 Виконання плану за основними видами діяльності має місце по КП 

«Міськводоканал» при плані отримати дохід 1567,6 тис. грн. фактично 

отримано 1705,0 тис. грн. тобто надання послуг по  відведенню стічних вод  на  

7,8 тис. м3 не виконано план,  виконання плану становить 96,9 %,  разом з тим 

за  послуги водопостачання має місце перевиконання плану   17,7 тис. м3, що в 

процентному еквіваленті становить 144,5 %, в цілому план  виконано 108,8 % в 

сумарному значенні + 134,7 тис. грн.  
         Аналізуючи показники  КП "Міськводоканал"  в цілому при плані 

отримати нульовий фінансовий результат темп виконання плану становить       

+ 212,3 тис. грн.. в даному випадку підприємство згідно із планом фактично 

отримала прибутки, чистий прибуток  становить + 97,9 тис. грн. такий 

результат відбувся в тому числі завдяки надання дотації з міського бюджету на 

559,3 тис. грн. субвенції на збільшення статутного капіталу 113,1 тис. грн. 

також відшкодування субсидії з державного бюджету за надані послуги. Аналіз 

дав можливість зробити такі висновки:  дохід в цілому по  підприємству склав  

2422,7 тис. грн., а витрати склали 2210,4 тис. грн.  

        Виконання плану за основними видами діяльності має місце по  КП 

«Комунальник».  при плані  за період   отримати чистий дохід 1374,0 тис. грн.. 

виконання склало 2114,4   тис. грн. темп росту склав +740,4тис. грн.. 

     Аналіз показників КП "Комунальник" виявив, отримані збитки в сумі 46,9 

тис. грн.. в т.ч.  по вивозу  ТПВ – недовиконання плану 27,9 тис. грн. здавання 

комунального майна в оренду 18,4 тис. грн. Обслуговування та утримання 

житлового фонду – 0,6 тис. грн., Разом з тим перевиконання плану по доходах 

за основними видами діяльності складає 787,3 тис. грн.. в т.ч. ремонтно-

будівельним що складає 747,9 тис. грн. завезення питної води 1,5 тис. грн., 

ритуальні послуги – 36,0 тис. грн.  Також завдяки надання дотації з міського 

бюджету на 1142,6 тис. грн. дохід в цілому по  підприємству склав  3408,2 тис. 

грн., а витрати склали 3291,6 тис. грн..  що мало  вплив на дохідну частину 

підприємства і в свою чергу фінансовий результат  по підприємству склав 

+116,6 тис. грн. При плані -3,3 тис. грн..  



Результатом фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств 

за 2015  рік  є фінансовий результат  в загальній сумі 328,9 тис. грн., що на 

325,6  тис. грн. більше  ніж передбачено планом на 2015 рік.  

Середньомісячна заробітна плата 1-го працівника в еквіваленті повної 

зайнятості на комунальних підприємствах за 2015 рік  склала в середньому 

1911,00 грн.  в т.ч. КП «Міськводоканал» - 1922,00 грн. КП «Комунальник» -  

1900,00 грн..  

Кредиторська заборгованість по  комунальним  підприємствам  становить 

424,5 грн. в тому числі КП «Міськводоканал» - 140,3 тис. грн. КП 

«Комунальник» 284,2  тис. грн. 

Дебіторська  заборгованість по  комунальним  підприємствам  становить 

376,0 тис. грн. в тому числі КП «Міськводоканал» - 178,2 тис. грн., КП 

«Комунальник» - 197,8  тис. грн. 

Заборгованість платежів до бюджету по  комунальних підприємствах 

відсутня. Бобринецькою міською радою  надано дотації комунальним службам  

в сумі  1701,9 тис. грн. Поточний ремонт доріг 24,7  тис. грн.  

 На підставі вище зазначеного  та аналізуючи планові показники 

комунальних підприємств за 2015 рік виконком визначає, що без фінансової 

підтримки комунальні підприємства не вийшли на беззбитковий рівень, але 

разом з тим фінансово – господарська діяльність підприємств по основним 

видам діяльності за період  визначається позитивною динамікою. 
 

 

 

 

 

Начальник  

відділу  бухгалтерського обліку –  

головний бухгалтер міської ради                       І.І.Мельнікова 
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від 02 березня 2016 року         № 20 

м. Бобринець 
 

Про виділення матеріальної 

допомоги 

 

Згідно програми затвердженої рішенням 56 сесії міської ради «Про 

програму по наданню одноразової матеріальної допомоги та інших заходів 

соціального захисту учасникам АТО, їх сім’ям, одиноким малозабезпеченим 

мешканцям, багатодітним сім’ям та іншим категоріям жителів м.Бобринець на 

2014-2018роки», рішення четвертої сесії міської ради № 55 від 24.12.2015 року 

«Про міський бюджет на 2016 рік» де передбачено кошти на виділення 

матеріальної допомоги по статті видатків «Соціальний захист населення» КФК 

090412 КЕКВ 2730 та розглянувши заяви: 

 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

1. Виділити матеріальну допомогу : 

Ткаченку Олександру Івановичу, який проживає м.Бобринець вул. 

Піонерська, 12 А у зв’язку з тяжким матеріальним станом на лікування в сумі 

500 грн. 

Кринишному Миколі Андрійовичу, який проживає м.Бобринець вул. 

Пушкіна, 34 у зв’язку з тяжким матеріальним станом на лікування в сумі 500 

грн. 

Мельніковій Ірині Олександрівні,, яка проживає м.Бобринець, вул. 

Тельмана, 38 у зв’язку з тяжким матеріальним станом на лікування в сумі 1000 

грн. 

Неклесі Дем’яну Дем’яновичу, який проживає м.Бобринець вул. 

Першотравнева, 17 у зв’язку з тяжким матеріальним станом на лікування в сумі 

2000 грн. 

Вашишиній Ользі ГІантеліївні, яка проживає м.Бобринець вул. 

Дзержинського, 16 кв. 8 у зв’язку з тяжким матеріальним станом на поховання 

племінника в сумі 500 грн.. 

Мельнікову Миколі Анатолійовичу, який проживає м.Бобринець вул. 

Кірова, 18 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника АТО в 

сумі 3000 грн.. 



Ткаченку Віктору Володимировичу, який проживає м.Бобринець вул. 

Дзержинського, 27 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника 

АТО в сумі 3000 грн.. 

Колісніченку Олександру Олексійовичу, який проживає м.Бобринець пров. 

Ворошилова, 10 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО в 

сумі 3000 грн.. 

Пікульовій Олені Віталіївні, яка проживає м.Бобринець вул. Тельмана, 19 у 

зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника АТО в сумі 3000 грн..  

Алексаняну Артику Азатовичу, який проживає м.Бобринець, с.Шляхове, 

вул. Першотравнева, 21 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику 

АТО в сумі 3000 грн.. 

Білан Ользі Анатоліївні, яка проживає м.Бобринець вул. 50 років Жовтня, 

46 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника АТО в сумі 3000 

грн.. 

Мізюк Ользі Леонідівні, яка проживає м.Бобринець вул. Тельмана, 46 у 

зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника АТО в сумі 3000 грн. 

Пушкашу Андрію Івановичу, який проживає м.Бобринець вул. Гоголя, 120 

кв. 2 у зв'язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника АТО в сумі 

3000 грн.. 

Крамаренку Олександру Володимировичу, який проживає м.Бобринець 

вул. Мельніченка, 28 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника 

АТО в сумі 3000 грн.. 

Сандул Сергію Володимировичу, який проживає м.Бобринець вул. Карла 

Маркса, 51 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО в сумі 

3000 грн..  

Логацькій Тетяні Сергіївні, яка проживає м.Бобринець вул. 

Комсомольська, 215 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника 

АТО в сумі 3000 грн.. 

Телятнікову Сергію Анатолійовичу, який проживає м.Бобринець вул. 

Енгельса, 133 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО в сумі 

3000 грн.. 

Толмачову Олександру Леонідовичу, який проживає м.Бобринець вул. 

Добролюбова, 67 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО в 

сумі 3000 грн.. 

Цонєву Артуру Олеговичу, який проживає м.Бобринець вул. Леніна, 98 

кв.2 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО в сумі 3000 

грн.. 

Ланецькій Аллі Яківні, яка проживає м.Бобринець вул. Дзержинського, 12 

кв. 25 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника АТО в сумі 

3000 грн.. 

Гриценку Ігорю Миколайовичу, який проживає м.Бобринець вул. 16 

Березня, 26 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО в сумі 

3000 грн.. 



Щіченку Олександру Олександровичу, який проживає м.Бобринець вул. 

Шевченка, 156 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО в 

сумі 3000 грн.. 

Балагурі Олександру Володимировичу, який проживає м.Бобринець вул. 

Комсомольська, 289 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО 

в сумі 3000 грн.. 

Пірог Галині Вікторівні, яка проживає м.Бобринець, с. Дібрівка, вул. 50 

років Жовтня, 36 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника 

АТО в сумі 3000 грн.. 

Горобченко Надії Михайлівні, яка проживає м.Бобринець вул. Карла 

Маркса, 7 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника АТО в 

сумі 3000 грн.. 

Нестеренку Віталію Анатолійовичу, який проживає м.Бобринець пров. 

Суворова, 14 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника АТО в 

сумі 3000 грн.. 

Новікову Олександру Анатолійовичу, який проживає м.Бобринець вул. 

Мельніченка, 70 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО в 

сумі 3000 грн.. 

Ковачевичу Станіславу Володимировичу, який проживає м.Бобринець вул. 

16 Березня, 6 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО в сумі 

3000 грн.. 

Фоменку Сергію Сергійовичу, який проживає м.Бобринець вул. 

Воровського, 75 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО в 

сумі 3000 грн.. 

Теплюк Варварі Миколаївні, яка проживає м.Бобринець вул. Тельмана, 17 

у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника АТО в сумі 3000 

грн.. 

Кузенко Євгенії Вікторівні, яка проживає м.Бобринець вул. 

Комсомольська, 78 у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника 

АТО в сумі 3000 грн.. 

2. Виплату проводити в межах кошторисних призначень затверджених на 

поточний рік. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника 

бухгалтерського облік фінансового управління Бобринецької міської ради 

Мельнікову І.І. 

 

 

Перший заступник 

міського голови       В.ВИСОЦЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

від 02 березня 2016 року             №  21                                                                                                                                 

м.Бобринець 

 

Про затвердження вартості автотранспортних  

послуг по КП «Комунальник» 

 

Розглянувши клопотання директора КП «Комунальник» Голика А.П. про 

затвердження вартості автотранспортних послуг, з метою підтримання 

стабільного економічного стану підприємства та відповідно до підпункту 2 

пункту «а» ст. 28, частини 1 статті 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити з 01 березня 2016 року вартість автотранспортних послуг 

згідно зведеної відомості вартості автотранспорту по КП «Комунальник» 

(додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора КП        

«Комунальник»   Голика А.П. 

 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови        В.ВИСОЦЬКИЙ 

      

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

від __________2016 № _____ 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

вартості  автотранспорту  по  КП «Комунальник»    
№ 

п/п 

Назва послуги  Кількість 

послуг/ 

час роботи 

Отримувач 

послуг 

Вартість послуг 

без ПДВ ПДВ з ПДВ 

1 Трактор МТЗ -80 з 

установкою ПАТУ   

без ПММ  

за 1 год. Підприємства 
 

90,00 18,00 108,00 

Населення 

2 Асенізаційна машина  

 

1 послуга Підприємства 276,91 55,38 332,29 

Населення 243,33 48,67 292,00 

3 Завезення бочки води по 

місту  

1 послуга Підприємства 250,00 50,00 300,00 

Населення 166,67 33,33 200,00 

4 Автомобіль ГАЗ-53 на 

поховання  

1 послуга Населення 200,00 40,00 240,00 

5 Автобус РУТА на 

поховання 

1 послуга Населення  329,17 65,83 395,00 

Підприємства 

6 Трактор МТЗ -80 з 

установкою ПАТУ  з 

ПММ  

за 1 год. Населення 320,83 64,17 385,00 

Підприємства 354,18 70,84 425,02 

7 Вивезення ТПВ  за 1м
3
 Комерційні   65,43 13,09 78,52 

Самовивіз  12,50 2,50 15,00 

Бюджетники  50,16 10,03 60,19 

8 Трактор Т-40 з ПММ  за 1 год. Населення  175,83 35,17 211,00 

Підприємства 175,83 35,17 211,00 

 

9 

Трактор Т-40 без ПММ  за 1 год. Підприємства 70,85 14,17 85,02 

Населення 70,85 14,17 85,02 

 

10 

Трактор Т-25 

без ПММ  

за 1 год. Підприємства 124,17 24,83 149,00 

Населення 124,17 24,83 149,00 

11 Автомобіль САЗ без 

ПММ  

за 1 год. Населення,  104,17 20,83 125,00 

підприємства 

12 Автомобіль САЗ  

з ПММ  

за 1 год. Підприємства  162,51 32,50 195,01 

Населення 

13 Автобус ПАЗ 32054  

на поховання  

1 послуга Підприємства  383,34 76,67 460,01 

Населення 

14 Бензопила  за 1 год. Населення  91,67 18,33 110,00 

Підприємства 

15 Автобус Рута 

 

1 км. 

пробігу 

Населення    11,16 

Підприємства 

16 Автомобіль САЗ 1 км. 

пробігу 

Населення    8,00 

Підприємства 



 
 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я  
 

від  02 березня 2016 року                              №  22 

м. Бобринець 

   

Про присвоєння адреси земельній  

ділянці по вул. Миколаївській  

(попередня назва – Леніна)  

у м. Бобринець 

 

Розглянувши заяву гр. Тімофеєва Ігора Олександровича та на підставі  

ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Присвоїти земельній ділянці площею 0,1884 га для ведення особистого 

селянського господарства за кадастровим №3520810100:50:155:0030, яка 

перебуває у власності  гр. Тімофеєва Ігоря Олександровича, та знаходиться в 

м.Бобринець по вул. Миколаївській (попередня назва – Леніна) адресу: 

м.Бобринець, вул. Миколаївська (попередня назва – Леніна), 186 «Б». 

 

 

                    

 

Перший заступник  

міського голови       В.ВИСОЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я  
 

від  02  березня 2016  року                            №  23 

м. Бобринець 

   

Про присвоєння адреси земельній  

ділянці по вул. 16 Березня  

у м. Бобринець 

 

Розглянувши заяву гр. Вишнівецької Олени Аркадіївни та на підставі  

ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Присвоїти земельній ділянці площею 0,0039 га, яка перебуває у власності  

гр. Вишнівецької Олени Аркадіївни, для будівництва індивідуальних гаражів за 

кадастровим № 3520810100:50:054:0007 та знаходиться в м.Бобринець по вул. 

16 Березня адресу: м.Бобринець, вул. 16 Березня, 80 «В». 

 

 

                    

 

 

Перший заступник  

міського голови       В.ВИСОЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я  
 

від 02 березня 2016  року                              № 24 

м. Бобринець 

   

Про присвоєння адреси земельній  

ділянці по вул. Народній  

(попередня назва – Енгельса)  

у м. Бобринець 

 

Розглянувши заяву гр. Сидоренка Миколи Андрійовича, на підставі   

ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

розпорядження міського голови від 19 лютого 2016 року № 28 «Про зміну назв 

окремих вулиць, провулків у населених пунктах Бобринецької міської 

об’єднаної територіальної громади»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Присвоїти земельній ділянці площею 0,0030 га. для будівництва 

індивідуальних гаражів за кадастровим № 3520810100:50:058:0013, яка 

перебуває у власності  гр. Сидоренка Миколи Андрійовича та знаходиться в 

м.Бобринець по вулиці Народній (попередня назва – Енгельса) адресу: 

м.Бобринець, вул. Народна  (попередня назва – Енгельса), 92 «С». 

 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови       В.ВИСОЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я  
 

від  02 березня 2016  року                            №  25 

м. Бобринець 

   

Про присвоєння адреси земельній  

ділянці по вул. Миколаївській  

(попередня назва – Леніна)  

у м. Бобринець 

 

Розглянувши заяву гр. Шкрьобки Тетяни Олександрівни та на підставі  

ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Присвоїти земельній ділянці площею 0,0050 га, яка перебуває у власності  

гр. Шкрьобки Тетяни Олександрівни, для будівництва індивідуальних гаражів 

за кадастровим № 3520810100:50:108:0014 та знаходиться в м.Бобринець по 

вул. Миколаївській (попередня назва – Леніна) адресу: м.Бобринець, вул. 

Миколаївська (попередня назва – Леніна), 98 «Ш». 

 

 

                    

 

 

Перший заступник  

міського голови       В.ВИСОЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я  
 

від  02   березня    2016  року                            №  26 

м. Бобринець 

   

Про присвоєння адреси земельній  

ділянці по вул. Каштановій  

(попередня назва – Кірова)  

у м. Бобринець 

 

Розглянувши заяву гр. Луценка Сергія Дмитровича та на підставі  ст.ст. 30, 

31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Присвоїти земельній ділянці площею 0,0067 га, яка перебуває у власності  

гр. Луценка Сергія Дмитровича для будівництва індивідуальних гаражів за 

кадастровим № 3520810100:50:090:0017 та знаходиться в м.Бобринець по вул. 

Каштановій (попередня назва – Кірова) адресу: м.Бобринець, вул. Каштанова 

(попередня назва – Кірова), 106 «Л». 

 

 

                    

 

 

Перший заступник  

міського голови       В.ВИСОЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я  
 

від 02 березня  2016  року                            №  27 

м. Бобринець 

   

 

Про присвоєння адреси земельній  

ділянці по вул. Миколаївській  

(попередня назва – Леніна)  

у м. Бобринець 

 

Розглянувши заяву гр. Воронової Лілії Сергіївни та на підставі  ст.ст. 30, 

31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Присвоїти земельній ділянці площею 0,0030 га, яка перебуває у власності  

гр. Воронової Лілії Сергіївни для будівництва індивідуальних гаражів за 

кадастровим № 3520810100:50:039:0043 та знаходиться в м.Бобринець по вул. 

Миколаївській (попередня назва – Леніна) адресу: м.Бобринець, вул. 

Миколаївська (попередня назва – Леніна), 11 «Л». 

 

 

                    

 

 

Перший заступник  

міського голови       В.ВИСОЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я  
 

від  02 березня 2016  року                            №  28 

м. Бобринець 

   

Про присвоєння адреси земельній  

ділянці по вул. Миколаївській  

(попередня назва – Леніна)  

у м. Бобринець 

 

Розглянувши заяву гр. Бурякова Віталія Вадимовича та на підставі ст.ст. 

30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Присвоїти земельній ділянці, яка перебуває у власності гр. Бурякова 

Віталія Вадимовича для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий       

№ 3520810100:50:108:0013, площею 0,0032 га та знаходиться в м.Бобринець по 

вул. Миколаївська (попередня назва – Леніна), адресу: вул. Миколаївській 

(попередня назва – Леніна), 98 «Б». 

 

 

                    

 

 

Перший заступник  

міського голови       В.ВИСОЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я  
 

від 02 березня  2016  року                              №  29 

м. Бобринець 

   

Про надання дозволу Карповій Ю.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Карпової Юлії Вадимівни та на підставі  ст.ст. 30, 

31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Дозволити громадянці Карповій Юлії Вадимівні розташувати малу 

архітектурну форму, а саме – кіоск для торгівлі морозивом та гарячими 

напоями, площею 8,00 м
2
, на розі вул. Дзержинського та вул. Комсомольська, 

м.Бобринець Кіровоградської області, терміном на 1 рік. 

2. Після прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення щодо 

надання дозволу на розташування МАФи суб’єкту підприємницької діяльності 

виготовити паспорт прив’язки на тимчасову споруду. 

3. Після розміщення стаціонарної МАФи суб’єкту господарювання    

(пункт 1) подати в  відділ регіонального розвитку містобудування, архітектури 

та ЖКГ Бобринецької районної державної адміністрації заяву-декларацію із 

зазначенням інформації про виконання вимог розміщення МАФи, для 

подальшої реєстрації, в порядку, визначеному чинним законодавством. 

4. Після реєстрації МАФи суб’єкту господарювання укласти договір 

особистого строкового сервітуту земельної ділянки. 

5. На початок роботи стаціонарної МАФи суб’єкт підприємницької 

діяльності повинен отримати дозвіл  на право здійснення роздрібної торгівлі. 

6. Суб’єкт господарювання  (пункт 1) повинен: 

постійно (щоденно) утримувати прилеглу територію в належному 

санітарному стані; 

біля МАФи встановити урну для сміття; 

укласти угоду з перевізником на вивіз твердих побутових відходів (згідно 

норм накопичення);   

під час експлуатації МАФи дотримуватися вимог щодо забезпечення 

її   технологічної  безпеки функціонування; 



після завершення терміну дії дозволу на розташування МАФи в 30-денний 

термін демонтувати її, а ділянку, що використовувалась -  привести до 

належного санітарно-технічного стану; 

виконувати приписи контролюючих органів, що вказують на необхідність 

усунення порушень, недоліків зовнішнього вигляду чи санітарно-технічного 

стану МАФи або прилеглої території. 

7. При невиконанні суб’єктом господарювання вимог пункту 6 даного 

рішення (притягнення до адміністративної відповідальності більше, ніж 2 рази  

протягом року), МАФа підлягає демонтажу в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Висоцького В.І.  

 

 

Перший заступник  

міського голови       В.ВИСОЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я  
 

від  02 березня 2016  року                            №  30 

м. Бобринець 

   

Про надання дозволу Пришві Г.А. 

 

Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Пришви Галини 

Арсеніївни та на підставі  ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Дозволити фізичній особі-підприємцю Пришві Галині Арсеніївні 

розташувати малу архітектурну форму, а саме - кіоск для торгівлі морозивом та 

гарячими напоями, площею 30,00 м
2
, на розі вул. Народної (попередня назва – 

вул. Енгельса), біля будинку № 145, м.Бобринець Кіровоградської області, 

терміном на 3 роки. 

2. Після прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення щодо 

надання дозволу на розташування МАФи суб’єкту підприємницької діяльності 

виготовити паспорт прив’язки на тимчасову споруду. 

3. Після розміщення стаціонарної МАФи суб’єкту господарювання    

(пункт 1) подати в  відділ регіонального розвитку містобудування, архітектури 

та ЖКГ Бобринецької районної державної адміністрації заяву-декларацію із 

зазначенням інформації про виконання вимог розміщення МАФи, для 

подальшої реєстрації, в порядку, визначеному чинним законодавством. 

4. Після реєстрації МАФи суб’єкт господарювання укладає договір 

особистого строкового сервітуту земельної ділянки. 

5. На початок роботи стаціонарної МАФи суб’єкт підприємницької 

діяльності повинен отримати дозвіл  на право здійснення роздрібної торгівлі. 

6. Суб’єкт господарювання  (пункт 1) повинен: 

постійно (щоденно) утримувати прилеглу територію в належному 

санітарному стані; 

біля МАФи встановити урну для сміття; 

укласти угоду з перевізником на вивіз твердих побутових відходів (згідно 

норм накопичення);   



під час експлуатації МАФи дотримуватися вимог щодо забезпечення 

її технологічної безпеки функціонування; 

після завершення терміну дії дозволу на розташування МАФи в 30-денний 

термін демонтувати її, а ділянку, що використовувалась -  привести до 

належного санітарно-технічного стану; 

виконувати приписи контролюючих органів, що вказують на необхідність 

усунення порушень, недоліків зовнішнього вигляду чи санітарно-технічного 

стану МАФи або прилеглої території. 

7. При невиконанні суб’єктом господарювання вимог пункту 6 даного 

рішення (притягнення до адміністративної відповідальності більше, ніж 2 рази  

протягом року), МАФа підлягає демонтажу в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Висоцького В.І.  

 

 

 

Перший заступник  

міського голови       В.ВИСОЦЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я  
 

від 02 березня 2016  року                              №  31 

м. Бобринець 

   

Про присвоєння адреси земельній  

ділянці по вул. Парковій  

(попередня назва – 50 років Жовтня)  

у м. Бобринець 

 

Розглянувши заяву гр. Сокуренко Оксани Володимирівни та на підставі  

ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Присвоїти земельній ділянці площею 0,0050 га, для будівництва 

індивідуальних гаражів за кадастровим № 3520810100:50:076:0018, яка 

перебуває у власності  гр. Сокуренко Оксани Володимирівни, та знаходиться в 

м.Бобринець по вул. Парковій (попередня назва – 50 років Жовтня) адресу: 

м.Бобринець, вул. Паркова (попередня назва – 50 років Жовтня), 33 «С». 

 

 

                    

 

 

Перший заступник  

міського голови       В.ВИСОЦЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від 02 березня 2016 року                                   № 32                                                                                                              

м.Бобринець 
 

Про постановку громадян на   

квартирний  облік для  

поліпшення житлових умов 

 

 Відповідно до ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених  Постановою 

Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради професійних спілок 

від 11.12.1984 № 470, розглянувши квартирні  справи  громадян, які беруться  

на квартирний  облік при міськвиконкомі та враховуючи  пропозиції    комісії  з 

житлових  питань,  

 

виконком  міської ради  вирішив: 
 

 взяти на квартирний облік при міськвиконкомі: 

Никифорову Ольгу Володимирівну, дитину – сироту, склад сім’ї 1 особа, 

проживає в будинку бабусі в м. Бобринець по вул. Базарній (попередня назва – 

Комсомольська), 155. Першочергова черга № 2  під № 41; 

Мельнікова Ігоря Олександровича, учасника бойових дій, склад сім'ї – 1 

особа, проживає в будинку батьків в м.Бобринець по вул. Воїнів-

інтернаціоналістів (попередня назва – Тельмана), 32, кв. 1. Першочергова черга 

№ 3 під № 45; 

Горобченка Ігоря Вікторовича, учасника антитерористичної операції на 

Сході України, склад сім'ї – 1 особа, проживає в будинку батьків в м.Бобринець 

по вул. Ганни Дмитрян (попередня назва – Карла Маркса), 7. Загальна черга     

№ 4 під № 109. 

 

Перший заступник  

міського голови       В.ВИСОЦЬКИЙ 
 



 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

від 02 березня 2016 року             №  33                                                                                                                                  

м.Бобринець 

 

Щодо створення комісії для вивчення  

законності розміщення торгівельних  

об’єктів на міських ринках  

 

 

Заслухавши доповідь члена виконавчого комітету Дикусара Миколи 

Івановича, з метою вивчення законності розміщення торгівельних об’єктів на 

міських ринках,  

 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 
 

Створення вивчення законності розміщення торгівельних об’єктів на 

міських ринках відкласти до закінчення розгляду Вищим господарським судом 

України справи № 912/372/15-Г «Про визнання недійсним державного акта на 

право постійного користування землею, зобов’язання повернення земельної 

ділянки, стягнення коштів». 

 

 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови        В.ВИСОЦЬКИЙ  


