
 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 
 
 

П Р О Т О К О Л  № 14 
 

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

соціально-економічного розвитку 
 

від 14 грудня 2016 року м. Кропивницький 
  
Голова комісії: 
 

Волков І.В. 

Присутні члени комісії: 
 
 
 
Відсутні 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; 
Балакірєва С.М. – начальник відділу 
кадрової роботи Кіровоградської міської 
ради; 
Запорожан С.В. – начальник відділу з 
питань внутрішньої політики 
Кіровоградської міської ради; 
Красюк В.А. – головний спеціаліст з 
мобілізаційної роботи Кіровоградської 
міської ради; 
Кухаренко В.І. – начальник Головного 
управління житлово-комунального 
господарства Кіровоградської міської ради; 
Масло Л.Я. – начальник управління 
апарату Кіровоградської міської ради; 



 

 
Пузакова А.А. – заступник начальника – 
начальник відділу соціально-трудових 
відносин управління економіки 
Кіровоградської міської ради; 
Сисак І.О. - начальник служби у справах 
дітей Кіровоградської міської ради; 
Якунін С.В. – начальник відділу                           
по роботі із засобами масової інформації 
Кіровоградської міської ради; 
 
 

Присутні:  

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

депутати Кіровоградської міської ради; 
 

представники засобів масової інформації та 
громади міста 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про погодження проекту рішення міської ради №774 ,,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”  

Доповідає: Кухаренко В.І. ‒ начальник 
Головного управління 
житлово-комунального 
господарстваКіровоградської 
міської ради 

 
2. Про погодження проекту рішення міської ради №775 ,,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 
господарстваКіровоградської 
міської ради 



 

 
3. Про погодження проекту рішення міської ради № 766 ,,Про 

міський бюджет на 2017 рік”  
Доповідає: Бочкова Л.Т. - начальник 

фінансового 
управлінняКіровоградської 
міської ради 

 
4. Про погодження проекту рішення міської ради № 815,,Про 

передачу майна військовій частині польова пошта В2336”  
Доповідає: Красюк В.А. ‒ головний 

спеціаліст з мобілізаційної 
роботи Кіровоградської 
міської ради 

 
5. Про погодження проекту рішення міської ради № 816,,Про 

передачу майна військовій частині А1840” 
Доповідає: Красюк В.А. ‒ головний 

спеціаліст з мобілізаційної 
роботи Кіровоградської 
міської ради 

 
6. Про погодження проекту рішення міської ради № 826,,Про 

передачу майна військовій частині польова пошта В2336” (бензиновий 
генератор) 

Доповідає: Красюк В.А. ‒ головний 
спеціаліст з мобілізаційної 
роботи Кіровоградської 
міської ради 

 
7. Про погодження проекту рішення міської ради № 739,,Про 

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі 
нерухомого майна фізичних осіб”  

Доповідає: Пузакова А.А. ‒ заступник 
начальника – начальник 
відділу соціально-трудових 
відносин управління 
економікиКіровоградської 
міської ради 

 
8. Про погодження проекту рішення міської ради № 740,,Про 

надання у 2017 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних 
видів документів”.  



 

 
 
 

Доповідає: Пузакова А.А. ‒ заступник 
начальника – начальник 
відділу соціально-трудових 
відносин управління 
економікиКіровоградської 
міської ради 

 
9. Про погодження проекту рішення міської ради № 790,,Про 

затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2017 рік” 
Доповідає: Масло Л.Я ‒ начальник 

управління апарату 
Кіровоградської міської ради 

 
10. Про погодження проекту рішення міської ради № 770,,Про 

затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради 
сьомого скликання на 2017 рік” 

Доповідає: Масло Л.Я ‒ начальник 
управління апарату 
Кіровоградської міської ради 

 
11. 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”  

Доповідає: Бабаєва О.В. начальник відділу 
інформаційно-комп’ютерного 
забезпеченняКіровоградської 
міської ради 

 
12. Про погодження проекту рішення міської ради № 817,,Про 

затвердження Програми підтримання постійної мобілізаційної готовності 
міста Кропивницького на 2017 рік” 

Доповідає: Красюк В.А. ‒ головний 
спеціаліст з мобілізаційної 
роботи Кіровоградської 
міської ради 

 
13. Про погодження проекту рішення міської ради № 823,,Про 

затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей, 
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 



 

сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”  
 
 
 

Доповідає: Сисак І.О. - начальник служби 
у справах 
дітейКіровоградської міської 
ради 

 
14. Про погодження проекту рішення міської ради № 824,,Про 

затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками 
міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік”  

Доповідає: Балакірєва С. М. ‒ начальник 
відділу кадрової 
роботиКіровоградської міської 
ради 

 
15. Про погодження проекту рішення міської ради № 825,,Про 

затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в міській раді на 
2017 - 2019 роки”  

Доповідає: Балакірєва С. М. ‒ начальник 
відділу кадрової 
роботиКіровоградської міської 
ради 

 
16. Про погодження проекту рішення міської ради № 800 ,,Про 

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 
Кропивницького” 

Доповідає: Запорожан С. В. ‒ начальник 
відділу з питань внутрішньої 
політики Кіровоградської 
міської ради 

 
17. Про погодження проекту рішення міської ради № 819,,Про 

затвердження Програми економічної підтримки засобів масової інформації 
міста Кропивницького на 2017 рік”  

Доповідає: Якунін С. В. ‒ начальник 
відділу по роботі із засобами 
масової 
інформаціїКіровоградської 
міської ради 

 
 

 



 

1. СЛУХАЛИ:  
  Кухаренка В.І., який ознайомив з проектом рішення міської ради № 
774,,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” 
та зазначив, що Додаток 2 до Програми розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік викласти в новій 
редакції, а саме: 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 774,,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” з урахуванням змін. 

Результати голосування: 
,,за” – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ:  

Кухаренка В.І., який ознайомив з проектом рішення міської ради №775 
,,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. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради №775 ,,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” – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ:  

Бочкову Л.Т., яка ознайомила з проектом рішення міської № 766 ,,Про 
міський бюджет на 2017 рік”. 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Табалов А.О., 

Артюх О.І., Шамардін О.С., Грабенко О.В. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти за основу проект рішення міської № 766 ,,Про міський 
бюджет на 2017 рік”. 

2. Доопрацювати проект рішення міської № 766 ,,Про міський 
бюджет на 2017 рік”, щодо: 

можливості збільшення витрат на харчування хворих в закладах 
охорони здоров'я міста до 15 грн. на одного пацієнта; 



 

виділення коштів на капітальний ремонт Кіровоградського міського 
соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 

виділення коштів на відшкодування компенсаційних виплат за пільгові 
перевезення пасажирів в міському транспорті; 

виділення коштів для придбання рентген-апарату для Центральної 
міської лікарні м. Кропивницького; 

виділення коштів на встановлення огорож та відновлення освітлення 
навколо закладів освіти; 

додаткового фінансування закладів освіти на поточне утримання класів 
і груп в школах та садочках. 

3. Управлінню капітального будівництва спільно з управлінням 
освіти Кіровоградської міської ради узгодити перелік об'єктів будівництва та 
капітальних вкладень в межах наявного ресурсу та відобразити відповідно у 
профільних програмах. 

4. Проектрішення міської ради № 766 ,,Про міський бюджет                      
на 2017 рік” винести на розгляд наступного засідання комісії. 

 
Результати голосування: 
,,за” – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ:  

Красюка В.А., який ознайомив з проектом рішення міської ради                  
№ 815,,Про передачу майна військовій частині польова пошта В2336”. 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради № 815,,Про передачу майна 

військовій частині польова пошта В2336”. 
Результати голосування: 
,,за” – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ:  

Красюка В.А., який ознайомив з проектом рішення міської ради№ 
816,,Про передачу майна військовій частині А1840”та пояснив його основні 
положення. 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити проект рішення міської ради № 816 ,,Про передачу майна 
військовій частині А1840”. 



 

Результати голосування: 
,,за” – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ:  

Красюка В.А., який ознайомив з проектом рішення міської ради№ 
826,,Про передачу майна військовій частині польова пошта В2336” 
(бензиновий генератор). 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради № 826,,Про передачу майна 

військовій частині польова пошта В2336” (бензиновий генератор). 
 

Результати голосування: 
,,за” – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
*** 

Краснокутський О.В. залишив засідання постійної комісії. 
*** 

 
7. СЛУХАЛИ:  

Пузакову А.А., яка пояснила причини підготовки проекту рішення 
міської ради № 739 ,,Про визначення мінімальної вартості місячної оренди                
1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб”. 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект рішення міської ради № 739 ,,Про визначення 

мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого 
майна фізичних осіб”. 

Результати голосування: 
,,за” – 4 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ:  

Пузакову А.А., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 
міської ради № 740,,Про надання у 2017 році пільг щодо сплати державного 
мита за видачу певних видів документів” та пояснила його основні аспекти. 

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



 

Під час обговорення питання Краснокутський О.В. долучився до 
роботи постійної комісії. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 740,,Про надання у                  
2017 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних видів 
документів”. 

Результати голосування: 
,,за” – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 

9. СЛУХАЛИ:  
Масло Л.Я., яка ознайомила з проектом рішення міської ради№ 

790,,Про затвердження перспективного плану роботи міської ради                  
на 2017 рік” та відповіла на всі запитання. 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Внести зміни в проект рішення міської ради№ 790,,Про 

затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2017 рік”, а 
саме: 

В розділі ,,І квартал”  виключити пункт 2 ,,Про надання згоди на 
добровільне об'єднання територіальних громад м. Кропивницького та 
селища Нового в Кропивницьку територіальну громаду з центром                                      
у м. Кропивницькому”. 

2. Погодити проект рішення міської ради № 790,,Про затвердження 
перспективного плану роботи міської ради на 2017 рік” з урахуванням змін. 
 

Результати голосування: 
,,за” – 4; 

,,проти” – 1; 
,,утримались” – 0; 

,,не голосували” – 0; 
Рішення прийнято. 

 
 
10. СЛУХАЛИ:  
 Масло Л.Я., яка ознайомила з проектом рішення міської № 770,,Про 
затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради 
сьомого скликання на 2017 рік”. 
 
 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 



 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити проект рішення міської ради № 770,,Про затвердження 
Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого 
скликання на 2017 рік”. 

Результати голосування: 
,,за” – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 
 
 
 

11. 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”. 

 
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
Під час обговорення питання Краснокутський О.В. залишив засідання 

постійної комісії. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 

Погодитипроект 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”. 

Результати голосування: 
,,за” – 4 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 
12. СЛУХАЛИ:  

Красюка В.А., який пояснив причини підготовки проекту рішення 
міської ради № 817,,Про затвердження Програми підтримання постійної 
мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2017 рік”. 

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

ВИРІШИЛИ: 
Проект рішення міської ради № 817,,Про затвердження Програми 

підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 
2017 рік” взяти до відома. 

Результати голосування: 



 

,,за” – 4 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 
13. СЛУХАЛИ:  
 Сисак І.О., яка ознайомила з проектом рішення міської ради № 
823,,Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей, 
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 
сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”та відповіла на всі запитання. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 

Погодитипроект рішення міської ради № 823,,Про затвердження 
Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики 
правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм 
виховання на 2017-2019 роки”.  

Результати голосування: 
,,за” – 4 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 
14. СЛУХАЛИ:  
 Балакірєву С.М., яка ознайомила з проектом рішення міської № 
824,,Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження 
відзнаками міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік”та відповіла на 
всі запитання. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Погодитипроект рішення міської ради № 824,,Про затвердження 
Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради 
та виконавчого комітету на 2017 рік”. 

Результати голосування: 
,,за” – 4 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 
15. СЛУХАЛИ:  
 Балакірєву С.М., яка ознайомила з проектом рішення міської № 
825,,Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в 
міській раді на 2017 - 2019 роки”. 
 



 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
Під час обговорення питання Краснокутський О.В. долучився до 

роботи постійної комісії. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 Погодитипроект рішення міської ради № 825,,Про затвердження 
Програми з розвитку і управління персоналом в міській раді                                            
на 2017 - 2019 роки”. 

Результати голосування: 
,,за” – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 
16. СЛУХАЛИ:  
 Запорожана С.В., який пояснив причини підготовки проекту рішення 
міської ради № 800 ,,Про затвердження Положення про громадський бюджет 
(бюджет участі) міста Кропивницького” та відповів на всі запитання. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Погодитипроект рішення міської ради № 800 ,,Про затвердження 
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 
Кропивницького”. 

Результати голосування: 
,,за” – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
17. СЛУХАЛИ:  
 Якуніна С.В., який ознайомив з проектом рішення міської ради № 
819,,Про затвердження Програми економічної підтримки засобів масової 
інформації міста Кропивницького на 2017 рік”та відповів на всі запитання. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Шамардін О.В., вніс пропозицію, щоб висвітлення діяльності депутатів 
міської ради охоплювало прапорційно весь депутатський корпус міської 
ради. 
 Краснокутський О.В., запропонував, щоб відділ по роботі із засобами 
масової інформації на наступне засідання постійної комісії підготував 
аналітичну інформацію, в якій міститься кількість висвітлення в засобах 
масової інформації виступів представників депутатського корпусу, кількість 
наданого ефірного часу на місцевих телерадіокомпаніях з певних тематик. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 
ВИРІШИЛИ: 



 

Погодитипроект рішення міської ради № 819,,Про затвердження 
Програми економічної підтримки засобів масової інформації міста 
Кропивницького на 2017 рік”. 

Результати голосування: 
,,за” – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 
Голова комісії        І.Волков 
 
 
Секретар комісії         К.Шамардіна 


