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У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

П Р О Т О К О Л  № 13 
 

засідання постійної комісії з питань 
бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку 
 

від 05 грудня 2016 року м. Кропивницький 
  

Голова комісії: 
 

Волков І.В. 

Присутні члени комісії: 
 

Цертій О.М. - заступник голови комісії, 
Шамардіна К.О. - секретар комісії, 
Горбовський С.В., Краснокутський О.В., 
Товстоган Б.С., Шутка В.В. 
 

Запрошені: 
 

Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 
управління Кіровоградської міської ради; 
 

Бабаєва О.В. - начальник відділу 
інформаційно-комп’ютерного забезпечення 
Кіровоградської міської ради; 
 

Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної 
підтримки населення Кіровоградської 
міської ради 
 

Дорохіна Л.В. ‒ начальник відділу сім’ ї та 
молоді Кіровоградської міської ради; 
 

Коваленко С.М. - начальник управління з 
питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради; 
 

Колодяжний С.О. ‒ начальник відділу 
фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради; 
 

Кухаренко В.І. – начальник Головного 
управління житлово-комунального 
господарства Кіровоградської міської ради;  
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Мартинова І.В. - заступник начальника-
начальник відділу планування та 
містобудівного кадастру управління 
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради; 
 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного 
управління Кіровоградської міської ради; 
 

Присутні:  

Табалов А.О. – секретар Кіровоградської 
міської ради; 
Мосін О.В. – заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради; 
 

депутати Кіровоградської міської ради; 
 

представники засобів масової інформації та 
громади міста 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Волков І.В., голова  комісії оголосив зміни у складі постійної комісії 
відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 02.11.2016 № 581 
,,Про зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради”, а саме: 

вивести депутата Кіровоградської міської ради сьомого скликання 
Табалова Андрія Олександровича зі складу постійної комісії Кіровоградської 
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку у зв’язку із обранням його на посаду секретаря 
Кіровоградської міської ради сьомого скликання;  

обрати до складу постійної комісії Кіровоградської міської ради з 
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 
розвитку депутата Кіровоградської міської ради сьомого скликання                                      
Шутку Валерія Васильовича. 
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 797 ,,Про 
надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 
Кропивницького”   

Доповідає: Вовк Ю.М. ‒ начальник 
відділу соціальної підтримки 
населення Кіровоградської 
міської ради 

 
 
 



3 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 755 ,,Про 
внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 
23.02.2016 № 79 ,,Про затвердження Комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів 
їх сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік”  

Доповідає: Вовк Ю.М. ‒ начальник 
відділу соціальної підтримки 
населення Кіровоградської 
міської ради 
 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 761 ,,Про 
внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 
23.02.2016 № 78 ,,Про затвердження Програми соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда                
на 2016 рік”  

Доповідає: Вовк Ю.М. ‒ начальник 
відділу соціальної підтримки 
населення Кіровоградської 
міської ради 

 
4. Про погодження проекту рішення міської ради № 772 ,,Про 

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 
№ 3918, 3919, 3920, 3921 (,,Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на 2015 - 
2017 роки”, ,,Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2015-2017 роки”, ,,Про 
затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 - 2017 роки”, ,,Про 
затвердження Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2015 - 2017 роки”) ”  

Доповідає: Дорохіна Л.В. ‒ начальник 
відділу сім’ ї та молоді 
Кіровоградської міської ради 

 
5. Про погодження проекту рішення міської ради № 759 ,,Про в 

несення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня                
2016 року № 138 ,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 
спорту в м. Кіровограді на 2016 рік”  

Доповідає: Колодяжний С.О. ‒ начальник 
відділу фізичної культури та 
спорту Кіровоградської міської 
ради 

 
6. Про погодження проекту рішення міської ради № 762 ,,Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого                
2016 року № 63 ,,Про затвердження Програми інформатизації та 
електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки”  
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Доповідає: Бабаєва О.В. - начальник 
відділу інформаційно-
комп’ютерного забезпечення 
Кіровоградської міської ради 

 
7. Про погодження проекту рішення міської ради № 796 ,,Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого                 
2016 року № 67 ,,Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”  

Доповідає: Коваленко С.М. - начальник 
управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради 

 
8.Про погодження проекту рішення міської ради № 764 ,,Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня                  
2014 року № 2774 ,,Про затвердження Програми створення та розвитку 
містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради на 2014-2016 роки”  

Доповідає: Мартинова І.В. - заступник 
начальника-начальник відділу 
планування та містобудівного 
кадастру управління 
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради 

 
9. Про погодження проекту рішення міської ради № 820 ,,Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня             
2016 року № 140 ,,Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, 
ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді                          
на 2016 рік” 

Доповідає: Кухаренко В.І. - начальник 
Головного управління 
житлово-комунального 
господарства Кіровоградської 
міської ради 

 
10. Про погодження проекту рішення міської ради № 821 ,,Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого                
2016 року № 66 ,,Про затвердження Програми розвитку житлово-
комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік 
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Доповідає: Кухаренко В.І. - начальник 
Головного управління 
житлово-комунального 
господарства Кіровоградської 
міської ради 

 
11. Про погодження проекту рішення міської ради № 768 ,,Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня              
2015 року № 40 ,,Про міський бюджет на 2016 рік”  

Доповідає: Бочкова Л.Т. - начальник 
фінансового управління 
Кіровоградської міської ради 

 
12. Про подання звіту про виконання міського бюджету                          

за січень-вересень 2016 року  
Доповідає: Бочкова Л.Т. - начальник 

фінансового управління 
Кіровоградської міської ради 

 
13. Про погодження проекту рішення міської ради № 760 ,,Про 

внесення змін до деяких рішень міської ради у зв’язку зі зміною 
географічних назв” 

Доповідає: Смаглюк М.О. - начальник 
юридичного управління 
Кіровоградської міської ради 

 
 
 

1. СЛУХАЛИ:  
  Вовк Ю.М., яка ознайомила з проектом рішення міської ради № 797 
,,Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 
Кропивницького” . Юлія Миколаївна повідомила, що комісія з розгляду 
питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 
міста Кропивницького відбудеться 07.12.2016 та запропонувала погодити 
проект рішення з урахуванням рішення вищезазначеної комісії. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 797 ,,Про надання 
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького” 
з урахуванням рішення комісія з розгляду питань щодо надання одноразової 
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького.  
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Результати голосування: 
,,за” – 7 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 
2. СЛУХАЛИ:  

Вовк Ю.М., яка ознайомила з проектом рішення міської ради № 755 
,,Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради 
від 23.02.2016 № 79 ,,Про затвердження Комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів 
їх сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік”. 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Бочкова Л.Т. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради № 755 ,,Про внесення змін та 

доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 79 
,,Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей – 
мешканців                                м. Кіровограда на 2016 рік”. 

Результати голосування: 
,,за” – 7 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ:  

Вовк Ю.М., яка ознайомила з проектом рішення міської ради № 761 
,,Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради 
від 23.02.2016 № 78 ,,Про затвердження Програми соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда                
на 2016 рік”. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 761 ,,Про внесення змін та 
доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 78 
,,Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 
окремих категорій населення міста Кіровограда на 2016 рік”. 

Результати голосування: 
,,за” – 6;  

,,проти” – 0;  
,,утримались” – 1;  

,,не голосували” – 0;  
Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ:  
Дорохіну Л.В., яка ознайомила з проектом рішення міської ради                  

№ 772 ,,Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради                      
від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 3921” (,,Про затвердження програми 
“Молодь Кіровограда” на 2015 - 2017 роки”, ,,Про затвердження Міської програми підтримки 
сімей на 2015-2017 роки”, ,,Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення 
дітей на 2015 - 2017 роки”, ,,Про затвердження Міської цільової соціальної програми 
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

на 2015 - 2017 роки”)  та відповіла на всі запитання. 
 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради № 772 ,,Про внесення змін до 

рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 
3920, 3921”(,,Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на 2015 - 2017 роки”, ,,Про 
затвердження Міської програми підтримки сімей на 2015-2017 роки”, ,,Про затвердження 
Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 - 2017 роки”, ,,Про затвердження 
Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на 2015 - 2017 роки”).  

Результати голосування: 
,,за” – 7 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 

 
5. СЛУХАЛИ:  

Колодяжного С.О., який ознайомив з проектом рішення міської ради                  
№ 759 ,,Про в несення змін до рішення Кіровоградської міської ради                      
від 29 березня 2016 року № 138 ,,Про затвердження Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2016 рік” та пояснив його 
основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити проект рішення міської ради № 759 ,,Про в несення змін до 
рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 138 ,,Про 
затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді 
на 2016 рік”. 

Результати голосування: 
,,за” – 7 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 
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6. СЛУХАЛИ:  
Бабаєву О.В., яка представила членам комісії проект рішення міської 

ради № 762 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 23 лютого 2016 року № 63 ,,Про затвердження Програми інформатизації 
та електронного самоврядування ,,Електронне місто” на 2016 — 2018 роки”. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Волков І.В., голова комісії, нагадав про вимогу постійної комісії щодо 
підготовки та винесення на розгляд комісії проектів рішень з питань 
внесення змін до рішень міської ради, а саме зазначати у додатках до 
проектів рішень які саме пункти змінюються або надавати порівняльну 
таблицю, або рішення, до якого вносяться зміни. 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Розгляд проекту рішення міської ради № 762,,Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 ,,Про 
затвердження Програми інформатизації та електронного самоврядування 
,,Електронне місто” на 2016 — 2018 роки” перенести на наступне засідання 
постійної комісії та надати порівняльну таблицю, або рішення, до якого 
вносяться зміни. 

Результати голосування: 
,,за” – 7 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ:  

Коваленка С.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 
міської ради № 796 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 23 лютого 2016 року № 67 ,,Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”. 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Бочкова Л.Т. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради № 796 ,,Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 ,,Про 
затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 
наслідків на 2016-2018 роки”. 

Результати голосування: 
,,за” – 7 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 
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8. СЛУХАЛИ:  
Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 764 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2014 року № 2774 ,,Про затвердження Програми створення 
та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2016 роки” та пояснила 
його основні аспекти. 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Бочкова Л.Т. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради № 764 ,,Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 ,,Про 
затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у 
складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради на 2014-2016 роки” та пояснила його основні аспекти. 

Результати голосування: 
,,за” – 4; 

,,проти” – 0; 
,,утримались” – 3; 

,,не голосували” – 0; 
Рішення прийнято. 

 
 

9. СЛУХАЛИ:  
Кухаренка В.І., який пояснив причини підготовки проекту рішення 

міської ради № 820 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 березня 2016 року № 140 ,,Про затвердження Програми 
будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи 
в місті Кіровограді на 2016 рік”. 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Мосін О.В. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради № 820 ,,Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 140 ,,Про 
затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік”. 

Результати голосування: 
,,за” – 6; 

,,проти” – 0; 
,,утримались” – 1; 

,,не голосували” – 0; 
Рішення прийнято. 
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10. СЛУХАЛИ:  
 Кухаренка В.І., який пояснив причини підготовки проекту рішення 
міської ради № 821 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 23 лютого 2016 року № 66 ,,Про затвердження Програми розвитку 
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 
2016 рік”. 
 
 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Мосін О.В. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 Погодити проект рішення міської ради № 821 ,,Про внесення змін до 
рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 66 ,,Про 
затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік”. 

 
Результати голосування: 
,,за” – 7 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 

11. СЛУХАЛИ:  
Бочкову Л.Т., яка ознайомила з проектом рішення міської ради                     

№ 768 ,,Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року             
№ 40 ,,Про міський бюджет на 2016 рік”. 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 768 ,,Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ,,Про міський бюджет на 
2016 рік”. 

Результати голосування: 
,,за” – 7 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 
12. СЛУХАЛИ:  

Бочкову Л.Т., яка представила звіт про виконання міського бюджету за 
січень-вересень 2016 року (лист від 26.10.2016 № 09/34-935 начальника фінансового 
управління Бочкова Л.Т.) 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії 
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ВИРІШИЛИ: 
Інформацію начальника фінансового управління щодо звіту про 

виконання міського бюджету за січень-вересень 2016 року взяти до відома. 
Результати голосування: 
,,за” – 7 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
13. СЛУХАЛИ:  
 Смаглюк М.О., яка ознайомила з проектом рішення міської ради № 760 
,,Про внесення змін до деяких рішень міської ради у зв’язку зі зміною 
географічних назв” та відповіла на всі запитання. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії 
 
ВИРІШИЛИ: 

1. Проект рішення міської ради № 760 ,,Про внесення змін до деяких 
рішень міської ради у зв’язку зі зміною географічних назв” взяти до відома. 

2. Проект рішення міської ради № 760 ,,Про внесення змін до деяких 
рішень міської ради у зв’язку зі зміною географічних назв” винести на 
розгляд сесії міської ради. 

Результати голосування: 
,,за” – 7 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 
 
Голова комісії        І.Волков 
 
 
Секретар комісії         К.Шамардіна 


