
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 19 

засідання постійної комісії з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку 

 

від 27 березня 2017 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; 

 Красюк В.А. ‒ головний спеціаліст з 

мобілізаційної роботи Кіровоградської 

міської ради; 

Ліпко М.П. ‒ командир Кіровоградської 

міської дружини; 

Паливода А.А. ‒ начальник управління 

економіки Кіровоградської міської ради 

 

Присутні:     Бойко С.В. ‒ депутат міської ради, 

представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 962 ‟Про 

затвердження Комплексної програми діяльності Кіровоградської міської 

дружини на 2017 рік”  

 

Доповідає:  Ліпко М.П. ‒ командир Кіровоградської 

міської дружини 
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2. Про погодження проекту рішення міської ради № 927 ‟Про передачу 

майна військовій частині польова пошта В2336”  

 

Доповідає:  Красюк В.А. ‒ головний спеціаліст з 

мобілізаційної роботи Кіровоградської 

міської ради 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 928 ‟Про передачу 

майна військовій частині А1736”  

 

Доповідає:  Красюк В.А. ‒ головний спеціаліст з 

мобілізаційної роботи Кіровоградської 

міської ради 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 1004 ‟Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 

‟Про міський бюджет на 2017 рік”  

 

Доповідає:  Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління Кіровоградської міської ради 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 955 ‟Про 

затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік”  

 

Доповідає:  Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління Кіровоградської міської ради 

 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 925 ‟Про 

затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у     

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”  

 

Доповідає:  Паливода А.А. ‒ начальник управління 

економіки Кіровоградської міської ради 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 926 ‟Про стан 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда 

на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки, затвердженої 

рішенням Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 № 3951, за 2016 рік”  

 

Доповідає:  Паливода А.А. ‒ начальник управління 

економіки Кіровоградської міської ради 

  

8. Різне 
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1. СЛУХАЛИ: 

Ліпка М.П., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки проекту 

рішення міської ради № 962 ‟Про затвердження Комплексної програми 

діяльності Кіровоградської міської дружини на 2017 рік” та відповів на 

запитання членів комісії. 

 

До роботи постійної комісії долучився Шутка В.В. 

 

В обговоренні питання взяли участь Волков І.В., Краснокутський О.В., 

Шамардіна К.О., Шутка В.В.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 962 ‟Про затвердження 

Комплексної програми діяльності Кіровоградської міської дружини                                   

на 2017 рік”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Красюка В.А., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення міської ради № 927 ‟Про передачу майна військовій частині 

польова пошта В2336” та відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 927 ‟Про передачу майна 

військовій частині польова пошта В2336”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Красюка В.А., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення міської ради № 928 ‟Про передачу майна військовій частині 

А1736” та відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 928 ‟Про передачу майна 

військовій частині А1736”. 
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Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка проінформувала присутніх про підстави щодо 

підготовки проекту рішення міської ради № 1004 ‟Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709                            

‟Про міський бюджет на 2017 рік”, пояснила необхідність термінового 

розгляду вищезазначеного питання та відповіла на запитання членів комісії. 

 

До роботи постійної комісії долучився Горбовський С.В. 

 

В обговоренні питання взяли участь Волков І.В., Цертій О.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради № 1004 ‟Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ‟Про 

міський бюджет на 2017 рік”. 

2. Рекомендувати міському голові винести проект рішення міської ради 

№ 1004 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                  

від 20 грудня 2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік” на розгляд 

третього засідання восьмої сесії міської ради. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка прозвітувала про виконання міського бюджету                 

за 2016 рік з демонстрацією слайдів за допомогою проектора, пояснила проект 

рішення № 955 ‟Про затвердження звіту про виконання міського бюджету                        

за 2016 рік” та відповіла на запитання членів комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь Краснокутський О.В., Волков І.В., 

Цертій О.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 955 ‟Про затвердження звіту 

про виконання міського бюджету за 2016 рік”. 
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Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який пояснив присутнім основні положення проекту 

рішення міської ради № 925 ‟Про затвердження Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-                        

2020 роки”, проінформував про доцільність внесення змін до вищезазначеного 

проекту Програми в частині виділення з міського бюджету фінансового 

ресурсу в сумі 100,0 тис. грн на забезпечення інформаційної кампанії щодо 

ознайомлення мешканців міста з основними принципами і можливостями 

громадського бюджетування, вимогами до подання проектів, заохочення 

мешканців до подання пропозицій та відповів на запитання членів комісії. 

 

Член постійної комісії Горбовський С.В. залишив засідання комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь Волков І.В., Краснокутський О.В., 

Цертій О.М., Бочкова Л.Т. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 925 ‟Про затвердження 

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у                                            

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який проінформував про стан виконання основних 

напрямів економічного та соціального розвитку міста за 2016 рік, пояснив 

основні положення проекту рішення міської ради № 926 ‟Про стан виконання 

Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік 

та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки, затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 № 3951, за 2016 рік” та відповів 

на запитання членів комісії. 

 

До роботи постійної комісії долучився Горбовський С.В. 

 

В обговоренні питання взяли участь Волков І.В., Цертій О.М. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 926 ‟Про стан виконання 

Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік 

та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки, затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 № 3951, за 2016 рік”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Цертія О.М., заступника голови комісії, який вніс пропозицію, з метою 

ефективного розгляду питання ‟Про необхідність створення навчально-

реабілітаційного центру (НРЦ) у м. Кропивницькому (лист голови                                  

ГО ‟Життя без обмежень” Бондаревої А.В. від 14.03.2017 № 11), 

рекомендувати управлінню освіти Кіровоградської міської ради в строк до 

наступного засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку надати: 

статистичні дані відносно кількості в обласному центрі дітей з 

особливими потребами, які потребують особливих умов навчання, реабілітації 

та отримують освіту за індивідуальною формою навчання; 

орієнтовну оптимальну кількість вихованців для створення навчально-

реабілітаційного центру; 

орієнтовний штатний розпис; 

розрахунки щодо річних витрат на утримання навчально-

реабілітаційного центру за рахунок коштів міського бюджету (у розрахунках 

відобразити інформацію стосовно можливості залучення субвенцій з 

державного бюджету на покриття витрат, пов’язаних з оплатою праці 

педагогічного персоналу центру). 

 

Пропозицію депутата Цертія О.М. підтримали всі члени постійної 

комісії. 
 

 

 

Голова комісії         І. Волков 

 

Секретар комісії        К. Шамардіна 

 

 
 


