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У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА

П Р О Т О К О Л  № 17

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

соціально-економічного розвитку

від 16 лютого 2017 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;
Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної
підтримки  населення  Кіровоградської
міської ради;
Коваленко С.М. – начальник управління з
питань  надзвичайних  ситуацій  та
цивільного  захисту  населення
Кіровоградської міської ради;
Колюка  О.С.  –  начальник  управління
комунальної  власності  Кіровоградської
міської ради;
Пономарьова О.В. -  начальник відділу по
роботі  зі  зверненнями  громадян
Кіровоградської міської ради;
Потоцька  Л.Г.  –  начальник  фінансово-
економічного відділу управління охорони
здоров'я Кіровоградської міської ради;
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Пузакова А.А.  –  заступник начальника –
начальник  відділу  соціально-трудових
відносин  управління  економіки
Кіровоградської міської ради;
Цирфа  М.В.  –  заступник  начальника
управління  розвитку  транспорту  та
зв’язку Кіровоградської міської ради;
Шишко  О.М.  -  головний  спеціаліст  з
питань  запобігання  і  виявлення  корупції
та  взаємодії  з  правоохоронними  та
контролюючими  органами
Кіровоградської міської ради

Присутні: Табалов А.О. – секретар Кіровоградської 
міської ради;

депутати Кіровоградської міської ради;

представники засобів масової інформації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  895 ,,Про

затвердження програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького
на 2017-2020 роки” 

Доповідає: Потоцька  Л.Г.  –  начальник
фінансово-економічного  відділу
управління  охорони  здоров'я
Кіровоградської міської ради

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  896 ,,Про
затвердження  Програми  соціальної  підтримки,  розвитку  та  становлення
сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2017 рік” 

Доповідає: Краснокутський  О.В.  –
директор  міського  центру
соціальних  служб  для  сім'ї,
дітей та молоді Кіровоградської
міської ради

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 922 ,,Про внесення
змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від  10 листопада 2016 року
№ 607 ,,Про затвердження міської Програми протидії поширенню наркоманії
і  злочинності,  пов’язаної  з  незаконним  обігом  наркотичних  засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки” 
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Доповідає: Краснокутський О.В. – директор
міського  центру  соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
Кіровоградської міської ради

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  899 ,,Про
затвердження Програми управління комунальним майном на 2017 рік” 

Доповідає: Колюка  О.С.  –  начальник
управління  комунальної
власності  Кіровоградської
міської ради

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 900 ,,Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 142
“Про  електронну  петицію,  адресовану  Кіровоградській  міській  раді,  її
виконавчому комітету”

Доповідає: Пономарьова  О.В.  -  начальник
відділу по роботі зі зверненнями
громадян  Кіровоградської
міської ради

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  914 ,,Про
затвердження  Програми  розвитку  міського  пасажирського  транспорту  та
зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік” 

Доповідає: Цирфа  М.В.  –  заступник
начальника управління розвитку
транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  923 ,,Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року
№ 3949 ,,Про встановлення ставок єдиного податку” 

Доповідає: Пузакова  А.А.  –  заступник
начальника  –  начальник  відділу
соціально-трудових  відносин
управління  економіки
Кіровоградської міської ради
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8. Про погодження проекту рішення міської ради № 921 ,,Про надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”

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

9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  № 915  ,,Про
затвердження Міської програми протидії тероризму у 2017 році”

Доповідає: Шишко  О.М.  -  головний
спеціаліст з питань запобігання і
виявлення корупції та взаємодії з
правоохоронними  та
контролюючими  органами
Кіровоградської міської ради

10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  № 956  ,,Про
затвердження Порядку використання коштів міського бюджету на організацію
життєдіяльності  евакуйованого  (тимчасово  відселеного)  населення  міста
Кропивницького” (додається)

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

11. Про  виділення  коштів  на  придбання  та  встановлення  камер
відеоспостереження для КЗ ,,КМЛШМД»  (лист від 14.02.2017 № 266 головного
лікаря комунального закладу ,,Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»
В.Скорохода) (додається)

Доповідає: Краснокутський  О.В.  -  член
постійної  комісії  з  питань
бюджету,  податків,  фінансів,
планування  та  соціально-
економічного розвитку

12. Про виконання  протокольного  доручення  постійної  комісії  щодо
збільшення  видатків  на  харчування  пацієнтів  з  розрахунку  15  грн.
на 1 ліжко/день в лікувальних закладах міста.

Доповідає: Потоцька  Л.Г.  –  начальник
фінансово-економічного  відділу
управління  охорони  здоров'я
Кіровоградської міської ради
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1. СЛУХАЛИ: 
Потоцьку Л.Г., яка ознайомила з проектом рішення міської ради № 895

,,Про  затвердження  програми  розвитку  галузі  охорони  здоров'я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки” та пояснила основні його положення.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  всі  члени  комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № ради № 895 ,,Про затверджен-
ня програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-
2020 роки”.

Результати голосування:
,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: 
Краснокутського О.В., який ознайомив з проектом рішення міської ради

№  896 ,,Про  затвердження  Програми  соціальної  підтримки,  розвитку  та
становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2017 рік”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради №  896 ,,Про  затвердження

Програми  соціальної  підтримки,  розвитку  та  становлення  сімей,  дітей  та
молоді м. Кропивницького на 2017 рік”.

Результати голосування:
,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ: 
Краснокутського  О.В.,  який  пояснив  причини  підготовки  проекту

рішення міської ради № 922 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської
міської ради від 10 листопада 2016 року № 607 ,,Про затвердження міської
Програми  протидії  поширенню  наркоманії  і  злочинності,  пов’язаної  з
незаконним  обігом  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і
прекурсорів, на 2016-2018 роки”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити проект  рішення міської ради № 922 ,,Про внесення змін до

рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  10  листопада  2016  року  № 607
,,Про  затвердження  міської  Програми  протидії  поширенню  наркоманії  і
злочинності,  пов’язаної  з  незаконним  обігом  наркотичних  засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки”.

Результати голосування:
,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: 
Колюку  О.С.,  який  ознайомив  з  проектом  рішення  міської  ради

№  899 ,,Про  затвердження  Програми  управління  комунальним  майном  на
2017 рік” та відповів на всі запитання.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  899 ,,Про  затвердження

Програми управління комунальним майном на 2017 рік”.

Результати голосування:
,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ: 
Пономарьову О.М.,  яка ознайомила з  проектом рішення  міської ради

№  900 ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  29  березня  2016  року  №  142  “Про  електронну  петицію,  адресовану
Кіровоградській  міській  раді,  її  виконавчому  комітету”  та  відповіла  на
запитання.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення  міської ради  №  900 ,,Про внесення змін до

рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 142 ,,Про
електронну петицію, адресовану Кіровоградській міській раді, її виконавчому
комітету”.

Результати голосування:
,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
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6. СЛУХАЛИ: 
Цирфу М.В.,  який ознайомив із  доопрацьованним проектом рішення

міської  ради  №  914 ,,Про  затвердження  Програми  розвитку  міського
пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік”.

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

ВИРІШИЛИ:
1.  Доручити  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв'язку

Кіровоградської  міської  ради  доопрацювати  проект  рішення  міської  ради
№  914  ,,Про  затвердження  Програми  розвитку  міського  пасажирського
транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік” щодо забезпечення
транспорту GPS-навігаторами та налаштування роботи диспетчеризації.

2.  Погодити проект рішення  міської  ради  №  914 ,,Про затвердження
Програми  розвитку  міського  пасажирського  транспорту  та  зв’язку  у
м. Кропивницькому на 2017 рік” з урахуванням доповнень.

Результати голосування:
,,за” – 3;

,,проти” – 0;
,,утримались” – 3;

,,не голосували” – 0;
Рішення  не  прийнято.

1. Розгляд доопрацьованого проекту рішення міської ради № 914 ,,Про
затвердження  Програми  розвитку  міського  пасажирського  транспорту  та
зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік” перенести на наступне засідання
постійної комісії.

2.  Запросити для доповіді  проекту рішення міської ради№  914 ,,Про
затвердження  Програми  розвитку  міського  пасажирського  транспорту  та
зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік” начальника управління розвитку
транспорту та зв'язку Кіровоградської міської ради.

Результати голосування:
,,за” – 3;

,,проти” – 0;
,,утримались” – 3;

,,не голосували” – 0;
Рішення  не  прийнято.
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1.Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради  №  914 ,,Про
затвердження  Програми  розвитку  міського  пасажирського  транспорту  та
зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік”.

2.  Проект рішення  міської ради  №  914 ,,Про затвердження Програми
розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому
на 2017 рік” винести на розгляд міської ради.

Результати голосування:
,,за” – 3;

,,проти” – 0;
,,утримались” – 3;

,,не голосували” – 0;
Рішення  не  прийнято.

7. СЛУХАЛИ: 
Пузакову А.А., яка представила членам комісії  проект рішення міської

ради № 923 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від
27 січня 2015 року № 3949 ,,Про встановлення ставок єдиного податку”.

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

ВИРІШИЛИ:
1.  Внести  відповідні  зміни  до  проекту  рішення  міської  ради

№  923  ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 27 січня 2015 року № 3949 ,,Про встановлення ставок єдиного податку”, а
саме: зменшити розмір фіксованої ставки єдиного податку для другої групи
платників єдиного податку та встановити у розмірі 10%.

2. Погодити проект рішення міської ради № 923 ,,Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 ,,Про
встановлення ставок єдиного податку” з урахуванням змін.

Результати голосування:
,,за” – 3;

,,проти” – 0;
,,утримались” – 3;

,,не голосували” – 0;
Рішення  не  прийнято.

1. Доручити  управлінню  економіки  Кіровоградської  міської  ради
доопрацювати проект рішення міської ради  №  923  ,,Про  внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 ,,Про
встановлення ставок єдиного податку”  з  громадянськістю,  фінансистами,  з
підприємцями, депутатським корпусом.
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2. Розглянути  на  наступному  засіданні  постійної  комісії
доопрацьований проект рішення міської ради № 923 ,,Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 ,,Про
встановлення ставок єдиного податку”.

Результати голосування:
,,за” – 5;

,,проти” – 0;
,,утримались” – 1;

,,не голосували” – 0;
Рішення  прийнято.

8. СЛУХАЛИ: 
Вовк Ю.М., яка ознайомила членів комісії з  проектом рішення міської

ради  №  921  ,,Про  надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги
мешканцям міста Кропивницького”.

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

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  921  ,,Про  надання

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”.
Результати голосування:
,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ: 
Шишко О.М., який ознайомив з проектом рішення міської ради № 915

,,Про  затвердження  Міської  програми  протидії  тероризму  у  2017  році”  та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  915  ,,Про  затвердження

Міської програми протидії тероризму у 2017 році”.
Результати голосування:
,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
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10.СЛУХАЛИ: 
Коваленка  С.М.,  який  пояснив  причини  підготовки  проекту  рішення

міської  ради  №  956  ,,Про  затвердження  Порядку  використання  коштів
міського бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого (тимчасово
відселеного) населення міста Кропивницького”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  956  ,,Про  затвердження

Порядку  використання  коштів  міського  бюджету  на  організацію
життєдіяльності  евакуйованого  (тимчасово  відселеного)  населення  міста
Кропивницького”.

Результати голосування:
,,за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

11.СЛУХАЛИ: 
Краснокутського  О.В.,  який  ознайомив  із  листом  від  14.02.2017

№  266  головного  лікаря  комунального  закладу  ,,Кіровоградська  міська
лікарня швидкої медичної допомоги” В.Скорохода щодо виділення коштів на
придбання та встановлення камер відеоспостереження для КЗ ,,КМЛШМД”.

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

ВИРІШИЛИ:
1.  Доручити  управлінню  охорони  здоров'я  спільно  з  фінансовим

управлінням Кіровоградської міської ради опрацювати лист головного лікаря
комунального  закладу  ,,Кіровоградська  міська  лікарня  швидкої  медичної
допомоги”  В.Скорохода  щодо  виділення  коштів  на  придбання  та
встановлення камер відеоспостереження для КЗ ,,КМЛШМД”.

2.  Надати  конкретні  пропозиції  на  розгляд  постійної  комісії  щодо
виділення фінансового ресурсу та встановлення системи відеоспостереження
для КЗ ,,КМЛШМД”.

Результати голосування:
,,за” – 3;

,,проти” – 0;
,,утримались” – 2;

,,не голосували” – 1;
Рішення  не  прийнято.
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12.СЛУХАЛИ: 
Потоцьку  Л.Г.,  яка  проінформувала  про  виконання  протокольного

доручення  постійної  комісії  щодо збільшення  видатків  на  харчування
пацієнтів з розрахунку 15 грн. на 1 ліжко/день в лікувальних закладах міста.

Протягом  січня-лютого  поточного  року  лікувально-профілактичними
закладами міста проводилася робота по укладанню договорів на постачання
продуктів харчування з дотриманням  вимог Закону України «Про публічні
закупівлі». Забезпечення хворих харчуванням у стаціонарах проводилось за
рахунок залишків, які обліковувались на складах станом на 01.01.2017 року у
тому числі незначна кількість м'ясних та молочних продуктів.

Після укладання договорів та придбання продуктів  вартість харчування
по  лікувально-профілактичним  закладам  на  ліжко-день  станом  на
01.02.2017 року становить  від 12,5 до 14.88  гривень.

 Управління  охорони  здоров'я  щоденно  контролює  виконання  вимог
щодо забезпечення харчування із розрахунку до 15 гривень н на 1 ліжко-день
шляхом щоденного отримання від закладів копії меню-вимоги та зобов’язало
керівників лікувально-профілактичних закладів міста забезпечити пацієнтів
продуктами харчування відповідно до видатків, затверджених у кошторисах
на 2017 рік.

Голова комісії І.Волков

Секретар комісії К.Шамардіна


