ПРОТОКОЛ № 34
засідання громадської ради
при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради
16 грудня 2019 року
10.00 год.

зала засідань
виконавчого комітету

Присутні – члени громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської
ради (21 особа, лист присутності додається).
Запрошені: міський голова Цапюк С.К., перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Давиденко Л.В., секретар міської ради
Богоявленська О.М., начальник
управління економіки міської ради Черевашко Р.Є., начальник фінансового управління Грищенко
О.В., посадові особи місцевого самоврядування, представники ЗМІ.
Порядок денний:
1. Про звіт Олександрійського міського голови про діяльність виконавчих
органів ради за 2019 рік (інформує міський голова Цапюк С.К.).
2. Про проект програми економічного і соціального розвитку міста
Олександрії на 2020 рік (інформує: нач. управління економіки міської ради Черевашко Р.Є.).
3. Про проект бюджету міста Олександрії на 2020 рік (інформує: начальник
фінансового управління міської ради Грищенко О.В.).
4. Про проведення в місті заходів до Новорічних та Різдзвяних свят (інфрмує:
заступник начальника управління культури і туризму міської ради Волкова Н.С.
5. Різне.
Відкриває і веде засідання громадської ради голова громадської ради БОЛІЛИЙ О.Є.
БОЛІЛИЙ О.Є. - доповів про присутність на засіданні громадської ради при виконавчому
комітеті Олександрійської міської ради членів громадської ради у кількості 21 особи,
оголосив порядок денний. Запропонував затвердити порядок денний.
Інших пропозицій не поступило.
Вирішили: затвердити порядок денний.
Голосували: за – «21», проти – «0», утрималось – «0».
І. Слухали:
Цапюка С.К., який повідомив, що 2019 рік був складний, проте кінець року працівники бюджетних
установ, як і минулий 2018 рік, зустрічають без боргів і це все завдяки зусиллям міської влади. Місто
заробляє, ми спроможні, ми здійснюєм співфінансування галузей освіти та охорони здоров’я з
місцевого бюджету, оскільки держава це робить не в повному обсязі..
2019-й рік, як і попередні роки ми зустрічали з дефіцитом бюджету: для нормального
функціонування бюджетних закладів необхідно було б провести скорочення працівників, проте,
завдяки нашим спільним зусиллям у 2019 році , вдалося за зробити чимало: не тільки зберегти
інфраструктуру міста, а й проводити ремонти дитячих садочків, шкіл, лікарень та доріг.
Про опалювальний сезон 2020 року ми вже думаємо зараз: 13 грудня відбулась технічна
нарада з директором КП «ТКЕ» А.Грибачовою стосовно стану теплових мереж міста. За
інформацією керівника підприємства останнім часом збільшилася кількість поривів у теплових
мережах з причини їх значної зношеності, адже забудова деяких здійснювалася понад 50 років назад.
Тож, аби упередити створення надзвичайної ситуації наступного опалювального сезону, на нараді
була розглянута схема постачання тепла від центральної котельні. Міський голова доручив директору
КП «Теплокомуненерго» до кінця року проаналізувати можливість встановлення модульних котелень
у віддалених мікрорайонах, а у випадку централізованого опалення 1-2 квартир у будинку
запропонувати мешканцям перехід на індивідуальне опалення, а також визначити перелік мереж, які
у першу чергу, потребують ремонту.
Детальний звіт буде представлено на громадських слуханнях, які відбудуться 17 грудня о
17.00 годині в музичній школі.

І .Вирішили:
1. Інформацію міського голови взяти до відома.
Інших пропозицій не поступило.
Голосували: за – 21 , проти – 0, утрималось – 0.
ІІ Слухали:
Черевашка Р.Є. наголосив, що мета Програми економічного і соціального розвитку міста –
підвищення бюджетоспроможності міста за рахунок контролю за повнотою сплати податків;
розширення кола оподаткування; ефективне використання наявного фінансового, соціального,
економічного, ресурсного потенціалу; розвиток підприємництва та галузей реального сектору
економіки; створення нових робочих місць, розширення внутрішнього споживчого ринку та
підтримки місцевих виробників та підприємців; розвиток інвестиційної діяльності; посилення
соціальної захищеності населення, створення сприятливих умов для підвищення добробуту
населення міста.
Пріоритетні напрямки:
1) зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення територіальної громади;
2) підвищення якості надання медичних послуг; розвиток освіти, культури і туризму;
3) продовження впровадження енергозберігаючих заходів;
4) створення умов для розвитку підприємницької діяльності та підвищення інвестиційного
іміджу міста;
5) раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової
дисципліни;
6) стале функціонування промисловості, транспортної інфраструктури;
7) розвиток споживчого ринку та захист прав споживачів;
8) розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста;
9) ефективне використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин;
10) здійснення роботи в сфері безпеки життєдіяльності людини шляхом реалізації державної
політики у сфері захисту населення і території міської ради від наслідків можливих надзвичайних
ситуацій.
Була надана інформація по програмі економічного і соціального розвитку по слайдах.
ІІ. Вирішили:
1. Інформацію Черевашка Р.Є. взяти до відома.
Інших пропозицій не поступило.
Голосували: за – 21 , проти – 0, утрималось – 0.
ІІІ. Слухали:
Грищенко О.В., ознайомила присутніх з проектом міського бюджету на 2020 рік в розмірі
512 460,7 тис.грн., який складається із загального і спеціального фондів.
Основними напрямками бюджетної політики на 2020 – 2022 роки щодо місцевих бюджетів та
міжбюджетних відносин - є розвиток середньострокового бюджетного планування, удосконалення
міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення
прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів.
Розрахунки до проекту міського бюджету на 2020 рік ґрунтуються на положеннях Конституції
України, Бюджетного та Податкового кодексів України, Стратегії реформування системи управління
державними фінансами на 2017 – 2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 08.02.2017 N 142-р., Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020—2022 роки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р. № 555, зі змінами від
23.10.2019 р. № 883, інших законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин,
програмних документів економічного та соціального розвитку міста, з урахуванням комплексного
аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку
економіки і соціальної сфери міста Олександрії.
ими освітніми потребами - 881,3 тис. грн, інклюзивно - ресурсний центр – 1 831,7 тис. грн).
Загалом
доходи
в
проекті
міського
бюджету
на
2020
рік
складають

512 460,7 тис. грн (загальний фонд – 501 878,4 тис. грн, спеціальний фонд –10 582,3 тис. грн, у тому
числі бюджет розвитку – 630,0 тис. грн). Доходи загального фонду (без трансфертів) визначено у
сумі 292 200 тис. грн, що на 24 702,3 тис. грн, або на 9,2% більше очікуваних надходжень 2019
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 – 62 %.
Податок та збір на доходи фізичних осіб обраховано у сумі 181 100 тис. грн., Приріст прогнозних
надходжень податку на доходи фізичних осіб до очікуваних надходжень у 2019 році складає 20 234,0
тис. грн, або 12,6%.
Податок на прибуток в загальній сумі надходжень складає 0,3%. Прогнозний показник
розрахований у сумі 820,0 тис. грн, виходячи з очікуваних надходжень 2019 року та прогнозу
управління економіки міської ради.
Акцизний податок в загальній сумі надходжень складає 8,7%. Прогнозна сума надходжень
акцизного податку, за даними Олександрійського управління ГУ ДПС у Кіровоградській області та
управління економіки міської ради, становитиме 25 400,0 тис. грн. Місцеві податки і збори займають
26,9% у загальній сумі власних надходжень і становлять 78 760,0 тис. грн.
Прогноз надходжень плати за землю на 2020 рік складає 26 173,0 тис. грн, що більше на 1 643,2
тис. грн, або на 6,7% очікуваних надходжень у 2019 році.
Транспортний податок - складає 0,5 % в загальній сумі місцевих податків і зборів. Прогнозний
показник розрахований у сумі 432,0 тис. грн, виходячи з прогнозу Олександрійського управління ГУ
ДПС у Кіровоградській області та очікуваних надходжень 2019 року.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки складає 4,6%. Прогнозний
показник податку у сумі 3 600,0 тис. грн.
Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва в загальній сумі місцевих податків і
зборів складає 61,6 %. Прогнозний показник надходжень єдиного податку на 2020 рік становить 48
520,0 тис. Грн
Туристичний збір - зараховується до міського бюджету у розмірі 100 %. Прогнозний показник
на 2020 рік розраховано у сумі 35,0 тис. грн., виходячи із очікуваних надходжень у 2019 році.
До загального фонду міського бюджету надходить плата за надання інших адміністративних
послуг (код бюджетної класифікації доходів 22012500), яка в загальній сумі надходжень складає
1,3%. Прогнозний показник плати за надання інших адміністративних послуг обрахований у сумі
3 700,0 тис. грн, виходячи з очікуваного надходження податку у 2019 році.
Прогнозний показник доходів спеціального фонду визначено, виходячи з фактичних надходжень
за 2019 рік та на підставі офіційних даних управління приватизації, оренди майна та землі міської
ради, розрахунків головних розпорядників коштів у сумі 10 582,3 тис. грн, у т. ч. бюджет розвитку у
сумі – 630,0 тис. грн.
З врахуванням змін у законодавстві з 1 січня 2019 року підвищена ставка екологічного податку
за викиди двоокису вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами з 0,41 грн/тону до 10 грн/тона ), та
фактичної сплати екологічного податку у 2019 році та прогнозних даних Олександрійського
управління ГУ ДПС у Кіровоградській області, надходження по екологічному податку у 2020 році
становитимуть 86,1 тис. грн.
Найбільшу питому вагу надходжень спеціального фонду бюджету міста (93,2%) становлять
власні надходження бюджетних установ.
Розрахунок власних надходжень проведено на підставі фінансових розрахунків головних
розпорядників бюджету та складають 9 866,2 тис. грн.
Складовою частиною спеціального фонду є доходи бюджету розвитку, які формуються за
рахунок:
- надходжень коштів пайової участі – прогнозні надходження - 150,0 тис. грн, питома вага
складає – 23,8%;
- від продажу земельних ділянок – 480,0 тис. грн, питома вага складає – 76,2%.
При визначенні видатків міського бюджету враховано Соціальні стандарти: Мінімальна
заробітна плата, Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки,
Прожитковий мінімум.
Загальний обсяг видатків на 2020 рік визначено у сумі 512 460 ,6 тис. грн (у тому числі по
загальному фонду – 480 818,1 тис. грн , по спеціальному фонду –
31 642,5 тис. грн.).

ІІІ. Вирішили:
1. Інформацію Грищенко О.В. взяти до відома.
Інших пропозицій не поступило.
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималось – 0.
ІУ. Слухали:
Московченко І.С., яка повідомила про План проведення новорічних заходів, затверджених
рішенням виконкому, а саме:
Етно-паті: «Мега Калита» (до Дня Святого Андрія);
Весела карусель: «Зимові візерунки» (в рамках реалізації проекту Платформа 3-Д:
добра, довіри, досвіду»)
Щорічна виставка творчіх робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів та майстрів
народного мистецтва: «Новорічне диво»
Концертна програма за участю фольклорного колективу «Українські вечорниці»: «Хай
пісня дарує святковий настрій»
Театралізоване відкриття міської ялинки: «Хай рік Новий, Різдво Хрестове, Вам
подарують дні казкові!»
Новорічний дитячий ранок для дітей з особливими потребами ТОВ «Червоного Хреста
України»: «Ліса Аліса та Кіт Базіліо на новорічному балу»
Новорічне свято: «Новорічний карнавал»
Новорічна казка від міського голови: «Різдвяна історія»
Свято «Новорічної ялинки»
Масове гуляння в новорічну ніч: «З Новим роком, рідне селище!»
Новорічні ранки біля міської ялинки
Закриття центральної ялинки.
ІУ. Вирішили:
1. Інформацію Московченко І.С. взяти до відома.
Інших пропозицій не поступило.
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималось – 0.
Різне:
Богоявленська О.М. дала відповідь присутнім на питання щодо дій Пантаївської селищної
ради по процесу виходу Пантаївки зі складу м. Олександрії.
Болілого О.Є. оголосив, що 17 грудня 2019 року о 17.00 годині в приміщенні Дитячої
музичної школи відбудуться громадські слухання з питань програми економічного та соціального
розвитку міста на 2020 рік, обговорення бюджету розвитку міста на 2020 рік та звіт міського голови
про роботу виконавчих органів за 2019 рік.
та запросив всіх узяти участь у цих заходах.
Болілий О.Є. підвів підсумки засідання, подякував присутніх за роботу та закрив
засідання громадської ради.

Голова громадської ради
при виконавчому комітеті
Олександрійської міської ради

О.БОЛІЛИЙ

