
            
    УКРАЇНА

        БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

     Р І Ш Е Н Н Я

  від 23 грудня 2016 року                                              № 155 
                                                         м. Бобринець

Про міський бюджет
на 2016  рік

На  підставі  статті 143 Конституції України, статті 26  Закону України 
«Про   місцеве  самоврядування   в  Україні»,  статті  77   Бюджетного  кодексу 
України,

            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:

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

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

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

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

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

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

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



4 до цього рішення.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

статтею 72 Бюджетного кодексу України.



11. Установити, що у спеціальному  фонді  міського бюджету на 2016 рік:
джерелами  формування  у  частині  доходів  є  надходження,  визначені 

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

статтею 72 Бюджетного кодексу України.

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

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

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

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

міської ради.

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

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

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

Перший заступник 
міського голови В.ВИСОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня  2015 року                                  №  156                        
м.Бобринець

Про встановлення дорожних
знаків «Дати дорогу», «Головна дорога»
та «Зупинку заборонено» 

Відповідно до ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.ст. 6, 9 Закону України «Про дорожній рух», пункту 10.14. Правил 
встановлення дорожніх знаків ДСТУ 4100 – 2002  та погодженого плану-схеми 
дорожніх  знаків  «Головна  дорога»  та  «Дати  дорогу»  на  перехрестях  вулиць 
Орджонікідзе  -  Комсомольська,  Дзержинського  –  Комсомольська,  Леніна  – 
Комсомольська  та  знаків  «Зупинку  заборонено»  по  вул.  Комсомольська  між 
вулицями Дзержинського та Леніна з Бобринецьким відділом поліції Головного 
управління національної поліції, 

Виконком  міської ради  вирішив:

1. Затвердити план-схему встановлення дорожних знаків на перехрестях 
вулиць  Орджонікідзе  —  Комсомольська,  Дзержинського  –  Комсомольська, 
Леніна – Комсомольська, згідно з додатком №1.

2. Комунального підприємству «Комунальник» Бобринецької міської ради 
(Голик А.П.) встановити дорожні знаки, згідно з затвердженим планом- схемою.

3.  Старшому  інспектору  Бобринецького  відділу  поліції  майору  поліції 
Сенченку М.О. забезпечити постійний контроль за дотриманням водіями вимог 
дорожніх знаків.

4.  Контроль  за  виконанням  покласти  на  директора  комунального 
підприємства “Комунальник” Голика А.П.

                       
Перший заступник 
міського голови В.ВИСОЦЬКИЙ



  
УКРАЇНА

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
                                        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                     

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 року                 №  157
                                                       м. Бобринець                              

Про виділення матеріальної 
допомоги       
                        
         Згідно Програми 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 2014-2018 роки, затвердженої рішенням 56 сесії міської 
ради, також враховуючи те, що  кошторисом міської ради, який затверджено на 
п’ятдесят п’ятій сесії  міської  ради шостого скликання рішенням № 2159 від 
30.01.2015  та  рішенням  56  сесії  міської  ради  №2248  від  06.03.2015  було 
передбачено  кошти  на  виділення  матеріальної  допомоги  по  статті  видатків 
«Соціальний захист  населення» КФК 090412 КЕКВ 2730 розглянувши заяви 
громадян, 

ВИКОНКОМ  МІСЬКОЇ  РАДИ ВИРІШИВ:

1. Виділити матеріальну допомогу:
Мельничук  Людмилі  Миколаївні,  яка  проживає:   м.Бобринець,   вул. 

Добролюбова,  2,   у  зв’язку  з  тяжким  матеріальним  станом  на  придбання 
форменого одягу чоловіку Мельничуку Ігорю Станіславовичу  як учаснику АТО 
в сумі 500  грн.

Мельникову  Миколі  Анатолійовичу,  який  проживає:  м.Бобринець, 
вул.Кірова, 18, у звязку з тяжким матеріальним станом як учаснику АТО, в сумі 
3000 грн.

Теплюк Варварі Миколаївні, яка проживає:  м.Бобринець, с. Дібрівка,  вул. 
Тельмана,  17,   у  зв’язку  з  тяжким  матеріальним  станом,  на  придбання 
форменого одягу сину Теплюк Валерію Васильвичу, як учаснику АТО  в сумі 
500 грн.

Стромець  Любові  Павлівні,  яка  проживає:  м.Бобринець,  вул. 



Комсомольська, 124/1, у зв’язку з тяжким матеріальним станом на придбання 
форменого одягу сину Стромець Олександру Сергійовичу як учаснику АТО  в 
сумі 500 грн.

Бенчу  Володимиру  Ярославовичу,  який  проживає:   м.Бобринець,   вул. 
Щорса, 69,  у зв’язку з тяжким матеріальним станом,  як учаснику АТО  в сумі 
3000 грн

Марушевській Олені Леонідівні, яка проживає:  м.Бобринець,  вул.  Карла 
Маркса, 54,  у зв’язку з тяжким матеріальним станом на  лікування в сумі 500 
грн.

Кравченко Світлані Василівні, яка проживає: м.Бобринець, вул.  Леніна, 
138, у зв’язку з тяжким матеріальним станом на придбання форменого одягу 
чоловіку Кравченку Юрію Михайловичу, як учаснику АТО  в сумі 500  грн.

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

           
Перший застпник
міського голови           В.ВИСОЦЬКИЙ
         
               



                                                               

УКРАЇНА
БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                     

Р І Ш Е Н Н Я
                                             

від 23 грудня 2015  року                                         №   158
 м. Бобринець

Про погодження графіку роботи
об’єктів торгівлі та сфер послуг, 
які розташовані на території міської ради

Керуючись статтями 30, 59 Закону України „Про  місцеве самоврядування 
в  Україні”,  відповідно  до  статті  24  Закону  України  „Про  забезпечення 
санітарного  та  епідемічного  благополуччя  населення”  та  розглянувши  заяви 
ТОВ «СКАЙЛІКС»

виконком міської ради вирішив:

1. Погодити графіки роботи торгових точок, які розташовані на території 
Бобринецької міської ради: 

ТОВ  «СКАЙЛІКС»,  АГЗС  №33,  що  знаходиться  за  адресою: 
м.Бобринець, вул. Леніна,1-б
                    Режим роботи - цілодобово

Технологічні перерви з 7.00 -7.30год.
                                                          з 19.00-19.30 год.
                    Без обідньої перерви та  вихідних

Санітарний день – остання субота місяця.

ТОВ «СКАЙЛІКС», АЗС №10, що знаходиться за адресою: м. Бобринець, 
вул. Орджонікідзе,88
                    Режим роботи - цілодобово

Технологічні перерви з 7.00 -7.30год.
                                                          з 19.00-19.30 год.
                    Без обідньої перерви та  вихідних

Санітарний день – остання субота місяця.

2. Зобов'язати ТОВ «СКАЙЛІКС»:
на видному та доступному  для споживачів місці, розмістити інформацію 



про режим роботи;
дотримуватись  та  забезпечувати  громадський  порядок  на  прилеглій 

території,  в  разі  порушень  громадського  порядку  інформувати  РВ УМВС м. 
Бобринця;

дотримуватись  правил  благоустрою  та  санітарної  очистки  міста  на 
прилеглій території;

3. Попередити , що в разі продажу та тютюнових виробів неповнолітнім 
особам, буде притягнуто до адміністративної відповідальності згідно чинного 
законодавства.

4.  Рекомендувати   ТОВ «СКАЙЛІКС» при здійсненні  підприємницької 
діяльності,  дотримуватись  статті  24  Закону  України  «Про  забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення».

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на провідного спеціаліста 
міської ради Винник О. П.

Перший застпник
міського голови           В.ВИСОЦЬКИЙ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                

УКРАЇНА
БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня  2015 року                              № 159                
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  УРСР  і  Української 
Республіканської  Ради  професійних  спілок  від  11.12.1984  р.  №  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,  Рожко  Федора 
Васильовича,  учасника   бойових  дій,  склад  сім’ї   2  чоловіка,  проживає  в 
будинку батьків в м. Бобринець по вул. Комсомольська,  159/2. Першочергова 
черга № 3  під № 42.

Перший застпник
міського голови           В.ВИСОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня  2015 року                              № 160                

м.Бобринець

Про зняття з черги для поліпшення
житлових умов

Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 40 Житлового кодексу Української 
РСР,  підпунктом  2  пункту  «а»  статті  30  Закону  України  «Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні»,  відповідно  до  рішення  виконавчого  комітету 
Бобринецької міської ради від 29 жовтня 2015 року № 135 “Про приватизацію 
житлового будинку у місті Бобринець, вул.Комсомольська, 137”,  розглянувши 
матеріали житлової комісії,  

                                     виконком  міської ради  вирішив:

            Зняти  з черги для поліпшення житлових умов у виконкомі міської ради 
Чичирка Юрія Васильовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов, внаслідок 
якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення.

Перший застпник
міського голови           В.ВИСОЦЬКИЙ



                                                               

УКРАЇНА
БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                     

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2015 року                 №  161
                                                       м. Бобринець

Про звільнення від батьківської 
плати за харчування в дитячих 
виховних закладах міста.

Розглянувши заяву та надані  документи громадянки  Мельніковій Ірини 
Анатоліївни,  проживаючої   в  м.Бобринець, вулиця  Кірова,  18   по  питанню 
звільнення батьків -  учасників АТО  від батьківської  плати за харчування їх 
дитини  в дошкільному виховному закладі  №2 «Ромашка» та керуючись п. 6 ст. 
32  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  35  Закону 
України  «Про  дошкільну  освіту»,  п.  2.2  Порядку  встановлення  плати  для 
батьків  за  перебування  дітей  у  державних  і  комунальних  дошкільних  і 
інтернатних  закладах,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки 
України від 21 листопада 2002 року № 667,

                                      виконком міської ради вирішив:

            1. Звільнити  від  батьківської  плати  за  харчування  дитини  в 
дошкільному виховному закладі  №2 «Ромашка» Мельнікову Ірину Анатоліївну 
– матір неповнолітнього Мельнікова Станіслава Миколайовича на підставі  того, 
що  батько  дитини  –  Мельніков  Микола  Анатолійович  являється  учасником 
антитерористичної операції на Сході України.

         2.  Контроль за даним рішенням 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  23 грудня  2015 року                              № 162                
м.Бобринець

Про присвоєння адреси житловому
будинку, який розташований по
вул. Першотравнева, с. Шляхове

Розглянувши  заяву  гр.  Колодіста  Володимира  Васильовича  про 
присвоєння адреси житловому будинку з надвірними господарсько-побутовими 
будівлями, на  підставі   ст.ст.  30,  31  Закону  України  «Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні»  та  ст.  14  Закону  України  “Про  основи 
містобудування”,

виконком міської ради вирішив:

присвоїти  житловому  будинку  по  вул.  Першотравнева  в  с.  Шляхове 
Бобринецької міської ради адресу: с. Шляхове, вул. Першотравнева, 29.

        

Перший заступник 
міського голови В.ВИСОЦЬКИЙ



УКРАЇНА
БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня  2015 року                              № 163                

м.Бобринець

Про створення комісії для приймання-передачі
новорічних ялинкових прикрас

З  метою  належного  оформлення  міської  ялинки  до  новорічних  свят, 
відповідно  до  клопотання  фізичної  особи  —  підприємця  Гранкіна  Вадима 
Володимировича,

виконком міської ради вирішив:

1.  Утворити  комісію  по  безоплатному  прийманню-передачі  новорічних 
прикрас для оформлення міської ялинки, у складі: 

голова комісії: Солод Галина Юхимівна;

члени комісії: Грінченко Марина Володимирівна;
    Яковченко Сергій Олександрович.

2. Комісії:
2.1. Підготувати акт прийому-передачі новорічних ялинкових прикрас між 

фізичною  особою  -  підприємцем  Гранкіним  В.В.  та  директором  КП 
“Комунальник” Голиком А.П.

2.2. Провести приймання-передачу новорічних ялинкових прикрас по акту 
під час демонтажу ялинки.
 

Перший заступник 
міського голови В.ВИСОЦЬКИЙ 
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