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СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА VII СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ № 59
засідання постійної комісії міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, 

податкової політики, роботи базових галузей народного господарства та розвитку 
підприємництва, захисту прав споживачів, торговельного і побутового 

обслуговування, виробництва товарів народного споживання

12.07.2017 м. Сміла
Початок: 14-00

Присутні члени комісії:
Кривко А.І., Зборівська В.П., Голуб A.A., Кредзинський Ю.Я., Собко В.І., Хоменко 
P.M., Цаподой С.В.
Присутні:
Федоренко В.А. -  секретар міської ради
Гончаренко О.П. -  перший заступник міського голови
Риджаніч О.В. -  заступник міського голови
Осейко Л.С. - заступник міського голови
Сватко Г.Я. -  начальник фінансового управління
Мифодюк Л.С. -  начальник відділу забезпечення роботи міської ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект рішення «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 
за І півріччя 2017 року».
2. Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 
року № 33-16/VII «Про міський бюджет на 2017 рік».

ВИСТУПИЛИ: Федоренко В.A., Кривко А.І. щодо привітання з Днем народження 
працівника відділу забезпечення роботи ради.
СЛУХАЛИ: Кривка А.І. - про затвердження порядку денного засідання 
депутатської комісії у кількості 2 питань.

ВИРІШИЛИ: Порядок денний засідання затвердити.
Ставиться на голосування: «за» - 7, «проти» -  0, «утримались» - 0 (затверджено).

1. СЛУХАЛИ: Сватко Г.Я. з проектом рішення «Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року» (додається).



ВИСТУПИЛИ:
Кривко A.I. з пропозицією не заслуховувати звіт в повному обсязі бо він 
надсилався на пошту кожному депутатові та зупинитися на узагальнюючих даних. 
СЛУХАЛИ: Сватко Г.Я. узагальнені дані по проекту рішення «Про затвердження 
звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року».
ВИСТУПИЛИ:
Хоменко P.M. з питанням як коригуються планові призначення.
Сватко Г.Я. відповіла про те, що уточнення планових призначень проводиться 
рішеннями ради про зміни до бюджету.
Кредзинський Ю.Я. звернувся до першого заступника міського голови Гончаренка
О.П. щодо того, що до нього був усний депутатський запит про надання інформації 
про зарплати, виплати, матеріальні допомоги за останні два місяці.
Гончаренко О.П. відповів, що це існує поняття усний депутатський запит тему 
даних не надав. Прокоментував поняття депутатське звернення.
Кредзинський Ю.Я. сказав, що він як член бюджетної комісії це вимагає і якщо 
даних немає -  то немає про що говорити. Запропонував оголосити перерву в роботі 
комісії для підготовки даної інформації.
Хоменко P.M. сказав, що він це просив ще неділю назад до засідання комісії надати 
інформацію про зарплати по посадах.
Гончаренко О.П. попросив депутатський запит.
Хоменко P.M. відповів, що ми даємо, але нам пишуть на депутатський запит, що 
інформація є конфіденційною. Повідомив, що сьогодні телефонував до першого 
заступника щодо зарплат. У відповідь отримав, що надайте письмовий запит. 
Зауважив, щоб він не забував, що його призначає рада, відповідно до 26 статті 
закону, і він звітується перед радою.
Федоренко В.А. зауважив, що депутат Хоменко це не вся рада.
Кредзинський Ю.Я. сказав: «а чого тоді він нас оскорбляє, ми йому сьогодні 
поставили задачу зробить, я до нього усно сьогодні прийшов. Він не захотів- це 
зробить. Проводьте тоді таку комісію самостійно. Я участвувать в такій комісії не 
буду».
Протокольно: Кредзинський Ю.Я., Хоменко P.M., Совко В.І. залишили засідання 
комісії. За відсутності кворуму голова комісії оголосив перерву в роботі комісії до 
13.07.2017. Час буде повідомлений додс

Голова комісії

Секретар

Кривко А.І.

Зборівська В.П.

Продовження засідання
13.07.2017 
Початок: 16-00

м. Сміла

Присутні члени комісії:
Кривко А.І., Зборівська В.П., Голуб A.A., Собко В.І., Цаподой С.В.



Федоренко В.А. -  секретар міської ради
Гончаренко О.П. -  перший заступник міського голови
Риджаніч О.В. -  заступник міського голови
Осейко Л.С. - заступник міського голови
Сватко Г.Я. -  начальник фінансового управління
Мифодюк JI.C. -  начальник відділу забезпечення роботи міської ради

ВИСТУПИЛИ:
Кривко A.I. про питання щодо заслуханого звіту по проекту рішення «Про 
затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року». 
Оскільки інформація по даному звіту подана у відповідні державні інстанції і 
внести зміни в звітні документи ми не маємо змогй, а лише можемо проаналізувати 
та надати пропозиції на наступні періоди щодо оптимізації видатків та збільшення 
доходів.
Зборівська В.П. запропонувала розробити заходи по збільшенню надходжень по 
оплаті за землю, продажу комунального майна та інших статей доходів.
Кривко А.І. запропонував розробити заходи по зазначених питаннях по кожному 
управлінню та відділу і розглянути на бюджетній комісії в наступному місяці.

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення «Про затвердження звіту про виконання 
міського бюджету за І півріччя 2017 року»
Ставиться на голосування: «за» - 5, «проти» -  0, «утримались» - 0 (погоджено 
висновки і рекомендації комісії № 59-1 додаються).

2. СЛУХАЛИ: Сватко Г.Я про проект рішення «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23.12.2016 року № 33-16/VII «Про міський бюджет на 2017 рік»
(додається).

ВИСТУПИЛИ:
Цаподой С.В. запропонував не заслуховувати проект рішення повністю та перейти 
до прийняття рішення, так як до початку цього засідання члени комісії слухали 
пояснення з питань щодо проекту рішення та дав з цього приводу відповідь 
депутату Федуну В.
Голуб A.A. запропонував голосувати за цей проект рішення.
Зборівська В.П. про надання пояснень щодо виділення коштів в сумі 700 грн. на 
авторський нагляд , зазначеного в п.4 частини IV пояснювальної записки.
Гончаренко О.П. про те що це не додаткове виділення коштів, а перерозподіл 
бюджетних призначень.
ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 23.12.2016 року № 33-16/VII «Про міський бюджет на 2017 рік» та подати 
на сесію міської ради для прийняття рішення.
Ставиться на голосування: «за» - 4, «проти» -  0, «утримались» - 1 ( не прийнято). 
Голосував секретар міської ради: «за»
Голова комісії повідомив, що рішення прийняті.,

Голова комісії / ^  Кривко А.І.

Секретар уу. Ç ^  Зборівська В.П.



СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Висновки і рекомендації

постійної комісії міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, 
податкової політики, роботи базових галузей народного господарства та 

розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, торговельного і 
побутового обслуговування, виробництва товарів народного споживання

м. Сміла

Про рекомендації
щодо проекту рішення «Про затвердження 
звіту про виконання міського бюджету 
за І  півріччя 2017року»

Розглянувши проект рішення «Про затвердження звіту про виконання 
міського бюджету за І півріччя 2017 року», керуючись ст. 47 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», комісія дійшла висновку 
рекомендувати:

1. погодити проект рішення та винести на розгляд сесії міської ради.

від 13.07.2017 №59-1

Голова комісії А.І. Кривко


