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Олександрійська дитяча
музична школа

Порядок денний:
1. Про звіт Олександрійського міського голови про діяльність виконавчих органів ради
за 2018 рік.
Звітує олександрійський міський голова Цапюк С.К.
2. Про проект Програми економічного та соціального розвитку міста Олександрії на
2019 рік.
Доповідає: Черевашко Ростислав Євгенович - начальник управління економіки міської
ради.
3. Про проект бюджету міста Олександрії на 2019 рік.
Доповідає: Грищенко Олена Володимирівна - начальник фінансового управління міської
ради.

Присутні: 322 особи (листи реєстрації додаються).
Відкриває і веде громадські слухання міський голова Цапюк Степан Кирилович.
Цапюк С.К. доповів що, відповідно до ст. 13 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст. ст. 31, 33 Статуту Олександрійської міської територіальної
громади, розпорядження Олександрійського міського голови від 11 грудня 2017 року № р158-з, на виконання вимог ст. ст. 68, 75 Статуту Олександрійської міської територіальної
громади пропонується сьогодні провести громадські слухання з метою опрацювання питань
Про звіт Олександрійського міського голови про діяльність виконавчих органів ради за 2018
рік, про проект Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2019 рік,
про проект бюджету міста Олександрії на 2019 рік. Згідно з реєстрацією на громадські
слухання прибуло 322 особи.
Відповідно до ст. 33 Статуту міської територіальної громади для проведення
громадських слухань необхідно присутність не менше 300 жителів. Розпочав громадські
слухання.
Голосували: «за» –322, «проти» – 0, «утрималось» -0.
Представники територіальної громади за пропозицією головуючого затвердили тимчасові
органи для роботи громадських слухань:
- секретаріат громадських слухань: Коваленко З.В., Трофименко С.В., Гур’єва Н.Ф.;
Голосували: «за» – 322, «проти» – 0, «утрималось» -0.
- лічильна комісія: Банковський О.В, Алімов Є.В., Погрібний Д.А.;
Голосували: «за» – 322, «проти» – 0, «утрималось» - 0.
- редакційна комісія: Московченко І.С., Ришков В.О., Черевашко Р.Є.
Голосували: «за» – 322, «проти» – 0, «утрималось» - 0.
Цапюк С.К. для ефективної роботи громадських слухань запропонував
регламент громадських слухань:
- інформація по питанню порядку денного - до 30 хв.
- для виступів - 3 хв.
- обговорення питання порядку денного – до 30 хв.
Голосували: «за» – 322, «проти» – 0, «утрималось» - 0.

затвердити

Цапюк С.К. Відповідно до розпорядження міського голови від 26 листопада 2018 року
№ р-131-з запропонував затвердити такий порядок денний:
1. Про звіт Олександрійського міського голови про діяльність виконавчих органів ради
за 2018 рік.
Звітує олександрійський міський голова Цапюк С.К.
2. Про проект Програми економічного та соціального розвитку міста Олександрії на
2019 рік.
Доповідає: Черевашко Ростислав Євгенович - начальник управління економіки міської
ради.
3. Про проект бюджету міста Олександрії на 2019 рік.
Доповідає: Грищенко Олена Володимирівна - начальник фінансового управління міської
ради.
Голосували: «за» – 322, «проти» – 0, «утрималось» - 0.
По першому питанню слово взяв міський голова Цапюк С.К.
Цапюк С.К.: ознайомив присутніх жителів міста з роботою виконавчих органів ради за 2018
рік та наголосив, що головним завданням виконавчих органів міської ради, керівників
підприємств та організацій протягом 2018 року було підвищення бюджетоспроможності
міста за рахунок розширення кола оподаткування, ефективного використання наявного
фінансового, соціального, економічного, ресурсного потенціалу; забезпечення виконання
основних показників програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії на
2018 рік, розвитку підприємництва та галузей матеріального виробництва, створення нових
робочих місць та зайнятості населення, розширення внутрішнього споживчого ринку та
підтримки місцевих виробників та підприємців, розвитку інвестиційної
діяльності;
посилення соціальної захищеності населення, створення сприятливих умов для підвищення
добробуту населення міста, особливо для: малозабезпечених верств населення, учасників
АТО, їх сімей та переселенців.
Степан Кирилович повідомив, що з початку скликання проведено 55 сесій, з них 31
позачергова, у 2018 р. – 13 планових і 4 позачергових сесії. Розглянуто 677 питань, прийнято
– 613 рішень, у 2018 р.- 205 питань, прийнято 203 рішень. Протягом звітного періоду
проведено 32 засідань виконавчого комітету, прийнято 701 рішення. Видано 639
розпоряджень міського голови. Конкурсною комісією проведено 6 засідань по прийняттю на
посади в органи місццевого самоврядування.
Про всі події, які відбуваються в місті на сайті міської ради оперативно розміщується
інформація. Засідання виконавчого комітету та міської ради проходять в режимі он-лайн. У
місцях масового відпочинку городян розташовані 3 безкоштовні Wi-Fi (пл.Соборна,
пл.Г.Чорнобиля та біля ПК «Світлопольський»).
В місті працюють органи самоорганізації населення: 50 квартальних комітетів (це 2/3
території міста, бл.11 тис.садиб та 25 тис. мешканців. За 2018 рік надійшло 2962 звернення (
в 2017р. – 3594): їх кількість щороку зменшується через те, що частина проблемних питань
вирішується зразу після особистих прийомів жителів у міського голови. Велика кількість
звернень з питань комунального господарства та соціального захисту населення.
Продовжується легалізація найманої праці, і це не тільки офіційне оформлення
працівників, а й доходи від податків в міський бюджет.
Загальна кількість дітей, які були охоплені заходами з оздоровлення та відпочинку
складає 58,9% шкільного віку.
З міського бюджету на лікування було надано 1835,9 тис.грн. (в 2017 – 1715,9
тис.грн.) В центрі адміністративних послуг у 2018 році зареєстровано 29 695 звернень
громадян та надано 29 405 послуг: оформлення паспорту громадянина України та виїзду за
кордон; реєстрація прав власності на нерухоме майно; реєстрація місця проживання;

реєстрація бізнесу; отримання дозволів на земельні роботи та ін. Надходження до бюджету
від роботи ЦНАПУ у 2018 році складають 3,2 млн.грн. (у 2017р. – 2,7 млн.грн.).
Середньомісячна заробітна плата працівника в місті склала 6394 грн. (у 2017р. – 5347
грн.); капітальні інвестиції у 2018 р. становлять 370 млн.грн. (у 2017 – 218 млн.грн.).
У 2018 році поточним ремонтом дорожнього покриття вулиць міста охоплено 35
обєктів, загальний обсяг робіт склава 8,99 тис. кв.м.
Відремонтовано та відновлено 27 автобусних зупинок. Модернізація зовнішнього
освітлення відбулася по 120 вулицях. Здійснено ремонт підїздів, заміна зовнішніх
водостоків, ремонт цоколів, герметизація стиків, заміна вікон, реконструкція майданчиків
для збору сміття, проведено експертне обстеження 83 одиниць ліфтів, виконаний
капітальний ремонт 8 покрівель, реалізація Програми «Безпечне місто» (діяльність
муніципальної поліції), упорядкування торгівлі, збережено мережу закладів охорони
здоровя, освіти і культури, та багато іншого.
Цапюк С.К. надав слово начальнику управління економіки міської ради Черевашко Р.Є.
Черевашко Р.Є. поінформував присутніх про наступне: метою програми економічного і
соціального розвитку міста Олександрія на 2019 рік є: забезпечення сталого соціальноекономічного, соціального і культурного розвитку міста, створення нових робочих місць,
підвищення рівня добробуту та соціальної захищеності населення, збереження належних
умов для праці та гармонійного розвитку особистості.
Пріоритетними напрямками, шляхами досягнення та основними завданнями
щодо реалізації пріоритетів будуть:
1.Ефективне використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин.
2.Стале функціонування промисловості
3.Реалізація та впровадження енергоефективних проектів та заходів
4.Розвиток транспортної інфраструктури, інформатизації, зв’язку та системи електронних
послуг
5.Забезпечення розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів
6.Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста
7.Створення сприятливих умов для надходження інвестицій
8.Посилення фінансової основи міського бюджету та підвищення ефективності використання
бюджетних коштів
9.Забезпечення мобілізаційної підготовки, запобігання та реагування на НС
10. Підвищення рівня життя, доходів та соціального захисту населення
11. Поліпшення якості і доступності медичних послуг
12. Підвищення якості, конкурентоспроможності і доступності освіти, фізичної культури та
спорту
13. Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді
14. Збереження культурної спадщини та розвиток культурного простору
15. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва.
Протягом січня-вересня 2018 року промисловими підприємствами Олександрії
реалізовано продукції на суму 1 284 268,97 тис. грн., що становить 124,6% до відповідного
періоду 2017 року. Деякою мірою збільшення показника по обсягах реалізованої
промислової продукції у порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається
завдяки зростанню цін на сировину та матеріали.
Ріст зазначеного показника головним чином сформований за рахунок наступних
підприємств міста: ТОВ «Електромеханічний завод «Етал» - 127,7%, УВП УТОС – 136%,
ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» - 169,3%, ПП «Славяночка» - 106,6%,
ТОВ «НВФ «Підйомник» - 143,8%, ТОВ «НВО «ОКРОС» - 248,3%, ТОВ «Олександрійська
машинобудівна група» - 110,2%, ТОВ «Завод «Олександрійська ливарна компанія» - 128,7%,
ТОВ «Лізава» - 121,1%, КП «Теплокомуненерго» - 133,4%, ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград»
- 124,3%, ТОВ «Автотехпром» - 166,4%, ТОВ «Олександріяпривід» - 116,9%, ТОВ
«Катеринославські меблеві майстерні» - 105,8%, ТОВ «Еко’логія» - 163,7%, ПП

«УніверсалКранСервіс» -306,8%, ТОВ «ПКП «Кран-Сервіс» - 104,6%, ТОВ «Підйомнотранспортне устаткування» - 122,3%, ВК ПрАТ «Оболонь» - 138,7%, ТОВ «ЗПТУ «ВіраСервіс Інтермаш» - 103%, ПП «Ферумбуденерго» - 142,1%, ТОВ «Виробнича компанія Інокс
тайм» - 180,8%.
Розмір середньомісячної заробітної плати по м. Олександрії за 2018 рік очікується 6
394,0 грн. (темп росту 120,4%), а на 2019 рік планується на рівні 7 449,0 грн. з темпом росту
116,5%. Цей показник планується з урахуванням росту середньої зарплати по місту (по
статистичному обліковому колу суб’єктів господарювання).
За січень-липень 2018 року працевлаштовано на нові робочі місця 453 особи - 60,4%
від запланованого (750), у т.ч. юридичними особами – 199, фізичними особамипідприємцями - 254. Показник працевлаштування на нові робочі місця – 750 од. планується
досягти за рахунок малого та середнього бізнесу, фізичних осіб-підприємців, легалізації
«тіньової» зайнятості, реалізації інвестиційних проектів, у т.ч. за рахунок розширення
виробництва комплектуючих для матраців.
Міською Програмою зайнятості населення реалізується цілий комплекс заходів, які
спрямовані на забезпечення продуктивної зайнятості, упередження проявів масового та
довготривалого безробіття, реалізацію додаткових гарантій працевлаштування громадян,
створення нових робочих місць та забезпечення соціального захисту безробітних.
Цапюк С.К. подякував доповідачу та надав слово для виступу з питання проекту бюджету
на 2019 рік начальнику фінансового управління Грищенко О.В.
Грищенко О.В. доповіла по проекту бюджету міста Олександрія на 2018 рік.
Формування показників доходів і видатків місцевих бюджетів на 2019 рік здійснюється з
урахуванням вимог чинних Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України "
Про Державний бюджет України на 2019 рік ", а також з урахуванням засад та принципів
формування бюджетів, які закладені які закладені в проекті Основних напрямів бюджетної
політики на 2019-2021 роки, а також реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров’я.
Дохідна частина міського бюджету на 2019 рік обрахована у відповідності із
одержаними від Міністерства фінансів України показниками міжбюджетних трансфертів,
схваленими Верховною Радою України при розгляді проекту закону про Державний бюджет
України на 2019 рік, на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та
інших законодавчих актів, фактичного виконання дохідної частини бюджету за 11 місяців
2018 року.
Доходи міського бюджету (без міжбюджетних трансфертів) на 2018 рік обраховано у
сумі 265 178,2 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду – у сумі 248 580,0 тис. грн.,
доходи спеціального фонду – у сумі 16 598,2 тис. грн.
Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету для міського бюджету
становить 539 021,0 тис. грн, у тому числі дотації – 67 363,9 тис. грн., субвенції – 471 657,1
тис. грн (з них освітня – 102 106,9 тис. грн; медична –
66 867,8 тис. грн; субвенції на
соціальний захист - 296 989,9 тис. грн, доступні ліки – 581,2 тис. грн, інсуліни – 1 764,8 тис.
грн., надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 1 623,9 тис.
грн., інклюзивно - ресурсний центр – 1 722,6 тис. грн.).
Загалом доходи в проекті міського бюджету на 2018 рік складають
804 199,2 тис. грн. (загальний фонд – 787 601,0 тис. грн, спеціальний фонд –
16 598,2
тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 340,0 тис. грн.
Доходи загального фонду (без трансфертів) визначено у сумі
248 580,0
тис. грн., що на 21 933,6 тис. грн., або на 9,7% більше очікуваних надходжень 2018 року.
Найбільшим джерелом надходжень до міського бюджету залишається податок та збір
на доходи фізичних осіб. Його питома вага в загальній сумі власних та закріплених доходів у
2019 році прогнозується – 60,8 %. Приріст прогнозних надходжень податку на доходи
фізичних осіб до очікуваних надходжень у 2018 році складає 18 130,0 тис. грн., або 13,6%.

Податок на прибуток в загальній сумі надходжень складає 0,1%.Прогнозний показник
розрахований у сумі 310,0 тис. грн., виходячи з очікуваних надходжень 2018 року та
прогнозу управління економіки міської ради.
Акцизний податок в загальній сумі надходжень складає 10,8%. Прогнозна сума
надходжень акцизного податку, за даними Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у
Кіровоградській області та управління економіки міської ради, становитиме 26700,0 тис. грн.
Місцеві податки і збори займають 25,9% у загальній сумі власних надходжень і
становлять 64 280,0 тис. грн.
Плата за землю - є складовою частиною податку на майно і складає 35,0 % в
загальній сумі місцевих податків і зборів. Норматив відрахувань до міського бюджету
складає 100 відсотків. Прогноз надходжень плати за землю на 2019 рік складає 22 500,0 тис.
грн., що більше на 354,6 тис. грн., або на 1,6% очікуваних надходжень у 2018 році. Обсяг
розраховано, враховуючи очікувані надходження плати за землю у 2018 році, прогнозні
показники Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області та управління
приватизації, оренди майна та землі міської ради.
Транспортний податок - складає 0,7 % в загальній сумі місцевих податків і зборів. .
Прогнозний показник розрахований у сумі 422,0 тис. грн., виходячи з прогнозу
Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області та очікуваних надходжень 2018
року.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розраховується
відповідно до ст. 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України. В загальній сумі місцевих
податків і зборів податок складає 2,5%. Прогнозний показник податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на 2019 рік розрахований за пропозиціями Олександрійської
ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області у сумі 1 640,0 тис. грн.
Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва в загальній сумі місцевих
податків і зборів складає 61,8 %. Прогнозний показник надходжень єдиного податку на 201
рік становить 39 700,0 тис. грн. та розрахований за пропозиціями Олександрійської ОДПІ ГУ
ДФС у Кіровоградській та управління економіки Олександрійської міської ради.
Туристичний збір - зараховується до міського бюджету у розмірі 100 %. Платниками
збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на
територію м. Олександрії та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання
(ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
Прогнозний показник на 2019 рік розрахований у сумі 18,0 тис. грн., виходячи із
очікуваних надходжень у 2018 році.
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та ін. майном,
що перебуває у комунальній власності на 2019 рік планується в розмірі 600,0 тис. грн.
Прогнозна сума податку встановлена за даними управління приватизації, оренди майна та
землі міської ради з врахуванням фактичних надходжень у 2018 році та за виключенням
погашення заборгованості по договорам за попередні періоди.
Частина чистого прибутку (доходу)комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань
Прогнозний показник частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств на 2019 рік заплановано у сумі 22,0 тис. грн., враховуючи очікувані
надходження 2018 року.
Державне мито в загальній сумі надходжень складає 0,1%. Надходження до бюджету
державного мита у 2019 році плануються у сумі 170,0 тис. грн., враховуючи очікувані
надходження податку у 2018 році.
Плата за надання адміністративних послуг Прогнозний показник плати за надання інших
адміністративних послуг обрахований у сумі 3 700,0 тис. грн., виходячи з очікуваного
надходження податку у 2018 році.
Інші надходження (кошти за договорами особистого строкового сервiтуту, оплата за
оренду по розміщенню рекламних засобів, вiдшкодування збиткiв власнику землi згiдно
протоколу) складають 0,3 % в загальній сумі надходжень і пропонується у сумі 840,0

тис.грн. Прогнозний показник розрахований, виходячи з прогнозу управління приватизації,
оренди майна та землі та управління житлово - комунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради.
Доходи спеціального фонду міського бюджету сформовано за рахунок екологічного
податку, власних надходжень бюджетних установ та бюджету розвитку.
Прогнозний показник доходів спеціального фонду визначено, виходячи з фактичних
надходжень за 2018 рік та на підставі офіційних даних управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради, розрахунків головних розпорядників коштів у сумі 16 588,6 тис.
грн., у т. ч. бюджет розвитку у сумі – 340,0 тис. грн.
Екологічний податок Відповідно до Бюджетного кодексу України надходження
екологічного податку у 2019 році розподіляється наступним чином :
 45 % до державного бюджету – 369,0 тис. грн.;
 30 % - до обласного бюджету - 246,0 тис. грн.;
 25 % - до місцевого бюджету – 205,0 тис. грн.,
 у т.ч. м. Олександрія – 99,6 тис. грн.
Надходження по екологічному податку у 2019 році по місту становитимуть
99,6 тис. грн.
Власні надходження бюджетних установ найбільшу питому вагу надходжень спеціального
фонду бюджету міста (97,4%) становлять власні надходження бюджетних установ.
Розрахунок власних надходжень проведено на підставі фінансових розрахунків головних
розпорядників бюджету та складають 16 158,6 тис. грн.
Бюджет розвитку Складовою частиною спеціального фонду є доходи бюджету розвитку, які
формуються за рахунок:
- надходжень коштів пайової участі – прогнозні надходження - 50,0 тис. грн., питома
вага складає – 14,7%;
- від продажу земельних ділянок – 290,0 тис. грн., питома вага складає – 85,3%.
ВИДАТКОВА ЧАСТИНА
Загальний обсяг видатків на 2019 рік визначено у сумі 804 199,2 тис. грн. (у тому
числі по загальному фонду – 787 601,0 тис. грн., по спеціальному фонду –
16
598.2 тис. грн.).
Із зазначеного обсягу видатків
296 989.9 грн., або 37,7 % – це субвенції з
державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення;
На 2019 рік у міському бюджеті обсяг міжбюджетних трансфертів заплановано в сумі
468 230,5 тис. грн., а саме: освітня субвенція – 102 106.9 тис. грн., освітня субвенція на
оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів – 1 722,6 тис. грн., на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 623,9 тис. грн.,
медична субвенція – 66 867,8 тис. грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань – 581,2 тис. грн., цільові видатки на лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет - 1 764,8 тис. грн., субвенція на здійснення державних
програм соціального захисту населення – 296 989,9 тис. грн.
Без урахування трансфертів з державного бюджету, які передаються на рівень міста,
видаткова частина загального фонду у проекті міського бюджету на 2017 рік визначена у
сумі 484 918,6 тис. грн.
1) поточні видатки складають 482 478,6 тис. грн., з них на галузі соціальнокультурної сфери – 433 821,8 тис. грн., або 91,5%.
За економічними напрямками планується збільшити видатки бюджетних установ на
заробітну плату з нарахуваннями – на 12,0%, енергоносії та комунальні послуги – на 10 %.
Розрахунок фонду оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери
здійснено виходячи з:
розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у
2019 році – 1921 грн., що на 9% більше рівня 2018 року;

розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2019 року – 4173 грн. на місяць, що на
12,1% більше рівня 2018 року;
2) капітальні видатки 2 440,0 тис. грн. Зазначені кошти передбачається спрямувати
на галузі :
- Освіта - 340,0 тис. грн.;
- Надання гарантії Олександрійської міської ради для забезпечення виконання боргових
зобов’язань комунального підприємства «Теплокомуненерго» за кредитом Північної
Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для виконання інвестиційного проекту
«Реконструкція ЦТП №18 під газову котельну в м. Олександрії » – 2 100,0 тис. грн.
Цапюк С.К. подякував Грищенко О.В. за надану інформацію по проекту бюджету на
2019 рік.
Присутні в залі одностайно схвалили виступи доповідачів.
Цапюк С.К. запропонував присутнім проект рішення громадських слухань:
представники мешканців територіальної громади на громадських слуханнях
вирішили:
1. Затвердити звіт Олександрійського міського голови про діяльність виконавчих
органів ради за 2018 рік .
2. Схвалити проект Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії на
2019 рік в повному обсязі.
3. Схвалити проект бюджету міста Олександрії на 2019 рік в повному обсязі.
4. Внести проект Програми економічного та соціального розвитку міста Олександрії на
2019 рік та проект бюджету міста Олександрії на 2019 рік на сесію Олександрійської
міської ради для затвердження.
5. Виконавчому комітету міської ради проінформувати жителів міста про прийняте
рішення через засоби масової інформації в 10 денний строк з його прийняття.

Голосували: «за» – 317, «проти» – 0, «утрималось» - 0.
Цапюк С.К. подякував присутнім, закрив громадські слухання.

Головуючий на громадських слуханнях,
міський голова
Секретаріат

_____________ Цапюк С.К.
______________ Коваленко З.В.
______________Трофименко С.В.
______________ Гур’єва Н.Ф.

