
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА

П Р О Т О К О Л  № 20

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

соціально-економічного розвитку

від 10 травня 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.,
Шутка В.В.

Товстоган Б.С.

Запрошені: Балакірєва  С.М.  –  начальник  відділу
кадрової  роботи  Кіровоградської  міської
ради;
Костенко  Л.Д.  –  начальник  управління
освіти Кіровоградської міської ради;
Кришко О.В. – голова Фортечної районної
у місті Кропивницькому ради;
Масло  Л.Я.  –  начальник  управління
апарату Кіровоградської міської ради;
Назаренко  А.А.  –  старший  інспектор
відділу  правового  забезпечення
юридичного  управління  Кіровоградської
міської ради;
Паливода  А.А.  –   начальник  управління
економіки Кіровоградської міської ради;
Пидорич В.О.  –  заступник начальника –
начальник  відділу  земельних  відносин
управління  земельних  відносин  та
охорони  навколишнього  природного
середовища Кіровоградської міської ради;



Фросіняк  Р.В.  –  голова  Подільської
районної у місті Кропивницькому ради;
Швець  Н.В.  –  заступник  начальника  –
начальник  відділу  доходів,  фінансів
галузей виробничої сфери та соціального
захисту  фінансового  управління
Кіровоградської міської ради;
Шевченко  А.О.  –  начальник  управління
адміністративних послуг 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;
Костюк  Т.П.  –  завідувач  фінансово-
економічного сектору філії ПАТ «НСТУ»,
Кіровоградська регіональна філія;
Красюк  Р.В.  –  юрисконсульт  І  категорії
філії  ПАТ  «НСТУ»,  Кіровоградська
регіональна філія;
представники засобів масової інформації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  1013 «Про

зняття  з  контролю  окремих  рішень  Кіровоградської  міської  ради  сьомого
скликання» 

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

2. Про  виконання  протокольного  доручення  постійної  комісії
від  27.03.2017  (протокол  №  19)  щодо  розгляду  питання  про  необхідність
створення Навчально-реабілітаційного центру (НРЦ) у  м.  Кропивницькому
(лист  від  14.03.2017  №  11  голови  ГО  «Життя  без  обмежень»
Бондаревої А.В.)  

Доповідає: Костенко  Л.Д.  –  начальник
управління  освіти
Кіровоградської міської ради



3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  1011 «Про
внесення  змін  та  доповнень  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради»
(від  29.03.2016  №  183  «Про  затвердження  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради
сьомого скликання», від 10.06.2016 № 299 «Про затвердження Положення про комісію з
розгляду  питань  щодо  надання  одноразової  адресної  допомоги  мешканцям  міста
Кіровограда») 

Доповідає: Назаренко А.А. – старший інспектор
відділу  правового  забезпечення
юридичного  управління
Кіровоградської міської ради

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  964 «Про
внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29  липня
2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Кіровоградської міської ради» 

Доповідає: Балакірєва  С.М.  –  начальник
відділу  кадрової  роботи
Кіровоградської міської ради

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  1029 «Про
внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  10  червня
2016  року  №  309  «Про  затвердження  Плану  дій  сталого  енергетичного
розвитку міста Кіровограда на період до 2020 року» 

Доповідає: Паливода  А.А.  –   начальник
управління  економіки
Кіровоградської міської ради 

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  «Про  внесення
доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4416»
(«Про затвердження ставок земельного податку по місту Кіровограду»)

Доповідає: Пидорич  В.О.  –  заступник
начальника  –  начальник  відділу
земельних  відносин  управління
земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного
середовища  Кіровоградської
міської ради



7. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  1015 «Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016
року  № 68  «Про затвердження Програми реалізації  вимог  Закону України
«Про адміністративні послуги» на 2016-2018 роки» 

Доповідає: Шевченко  А.О.  –  начальник
управління  адміністративних
послуг  Кіровоградської  міської
ради 

8. Про  погодження  доопрацьованого проекту  рішення  міської  ради
№  916 «Про  затвердження  Програми  матеріальної  підтримки  діяльності
правоохоронних органів на 2017 рік» 

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

9. Про виділення коштів на санаторно-курортне лікування громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

(лист № 422/01-32/04-2 від 24.04.2017 заступника голови Ленінської районної у
місті Кіровограді ради Постолатія А.С.)

(лист  №  1-10/137/1  від  25.04.2017  голови  Фортечної  районної  у  місті
Кропивницькому ради Кришка О.В.)

Доповідають: Кришко  О.В.  –  голова
Фортечної  районної  у  місті
Кропивницькому ради;
Фросіняк  Р.В.  –  голова
Подільської  районної  у  місті
Кропивницькому ради

1. СЛУХАЛИ: 
Масло Л.Я., яка ознайомила з проектом рішення  міської ради  № 1013

«Про  зняття  з  контролю  окремих  рішень  Кіровоградської  міської  ради
сьомого скликання»  та пояснила основні його положення.



В  обговоренні  питання  взяли  участь  всі  члени  комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради № 1013 «Про зняття з контролю
окремих рішень Кіровоградської міської ради сьомого скликання».

Результати голосування:
«за» – 6 (одноголосно).
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: 
Костенко Л.Д., яка проінформувала про виконання протокольного дору-

чення постійної комісії від 27.03.2017 (протокол № 19) щодо розгляду питан-
ня  про  необхідність  створення  Навчально-реабілітаційного  центру  (НРЦ)
у м. Кропивницькому. Лариса Давидівна повідомила, що після обговорення
питання  з  громадкістю,  управлінням  освіти  підготовлено  проект  рішення
міської ради про внесення змін до Статуту НВО № 29, на базі  якого буде
створено  Навчально-реабілітаційний  центр  (НРЦ).  Проект  рішення  буде
винесено на розгляд Кіровоградської міської ради.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію начальника управління освіти Кіровоградської міської ради

Костенко Л.Д. взяти до відома.

Результати голосування:
«за» – 6 (одноголосно).
Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ: 
Назаренко  А.А.,  який  пояснив  причини  підготовки  проекту  рішення

міської  ради №  1011 «Про  внесення  змін  та  доповнень  до  рішень
Кіровоградської  міської  ради»  (від  29.03.2016  №  183  «Про  затвердження
Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання», від 10.06.2016 № 299 «Про
затвердження  Положення  про  комісію  з  розгляду  питань  щодо  надання  одноразової
адресної допомоги мешканцям міста Кіровограда»).

ВИСТУПИЛИ:



Волков І.В., голова постійної комісії зауважив, що недоцільно вносити
зміни  до  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради  сьомого  скликання  та
Положення  про  комісію  з  розгляду  питань  щодо  надання  одноразової
адресної допомоги мешканцям міста Кіровограда одним проектом рішення
міської  ради.  Це  два  різних  документа,  два  різних  питання,  навколо  яких
інший рівень дискусії.  Ігор Вікторович звернув увагу  на  те,  що в  частині
1  пункті  2  проекту  рішення  міської  ради № 1011 «Про  внесення  змін  та
доповнень  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради»  прописані  умови
внесення на розгляд сесії  міської ради депутатського запиту депутатом. Ці
умови суперечать статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», яка не містить ніяких умов подання депутатського запиту. Таким чином,
запропонований  проект  рішення  обмежує  права  депутата  міської  ради  у
поданні депутатського запиту та містить ознаки прямого порушення чинного
законодавства,  а  саме  статті  22  Закону  України  «Про  статус  депутатів
місцевих рад».

Цертій О.М.,  який запропонував пришвидшити процедуру отримання
матеріальної  допомоги  мешканцям  міста,  а  саме:  виділення  матеріальної
допомоги виносити на розгляд виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради.

Шамардіна  К.О.,  яка  наголосила,  що  важливо  прискорити  процес
отримання матеріальної  допомоги для  мешканців  міста,  які  її  потребують.
Тому зміни в  процедурі  надання матеріальної  допомоги  через  депутатське
звернення, а не депутатський запит є актуальним. І тут важливо не виключати
депутата  з  процесу  вирішення  питання  надання  матеріальної  допомоги
громадянам, а залишивши за депутатом право,  тобто надання матеріальної
допомоги через депутатське звернення, з подальшим розглядом на пленарних
засіданнях Кіровоградської міської ради.

Краснокутський  О.В.,  зазначив,  що  запропонований  проект  рішення
спрощує процедуру розгляду заяв і  тому вніс пропозицію погодити проект
рішення міської ради  № 1011 «Про внесення змін та доповнень до рішень
Кіровоградської міської ради».

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Не погоджувати  проект рішення  міської ради № 1011 «Про внесення
змін  та  доповнень  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради»  (від  29.03.2016
№ 183 «Про затвердження Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання»,
від 10.06.2016 № 299 «Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань щодо
надання одноразової адресної допомоги мешканцям міста Кіровограда»).



Результати голосування:
«за» – 2;

«проти» – 0;
«утримались» – 4;

Рішення  не  прийнято.

Погодити  проект рішення міської ради № 1011 «Про внесення змін та
доповнень до рішень Кіровоградської міської ради» (від 29.03.2016 № 183 «Про
затвердження  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради  сьомого  скликання»,  від
10.06.2016 № 299 «Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань щодо
надання одноразової адресної допомоги мешканцям міста Кіровограда»).

Результати голосування:
«за» – 4;

«проти» – 2;
«утримались» – 0;

Рішення  прийнято.

4. СЛУХАЛИ: 
Балакірєву  С.М.,  яка  ознайомила  з  проектом  рішення  міської  ради

№ 964 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29
липня  2014  року  № 3263  «Про  структуру,  загальну  чисельність  та  штати
апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих
органів Кіровоградської міської ради» та пояснила основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Балакірєва С.М.
відповіла на запитання депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення  міської ради  № 964 «Про внесення змін до

рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про
структуру,  загальну  чисельність  та  штати  апарату  Кіровоградської  міської
ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської
ради».

Результати голосування:
«за» – 4;

«проти» – 0;
«утримались» – 2;

Рішення  прийнято.

5. СЛУХАЛИ: 



Паливоду  А.А.  який  ознайомив  з  проектом  рішення  міської  ради
№ 1029 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10
червня 2016 року № 309 «Про затвердження Плану дій сталого енергетичного
розвитку міста Кіровограда на період до 2020 року».

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  1029 «Про  внесення  змін  до

рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 309 «Про
затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Кіровограда
на період до 2020 року».

Результати голосування:
«за» – 6 (одноголосно).
Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ: 
Пидорича  В.О.,  який  пояснив  причини  підготовки  проекту  рішення

міської ради «Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської
ради від 14.07.2015 № 4416» («Про затвердження ставок земельного податку по
місту Кіровограду»).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення  міської ради  «Про внесення доповнення до

рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  14.07.2015  №  4416» («Про
затвердження ставок земельного податку по місту Кіровограду»).

Результати голосування:
«за» – 6 (одноголосно).
Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ: 
Шевченка А.О., який представив членам комісії проект рішення міської

ради № 1015 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від
23 лютого 2016 року № 68 «Про затвердження Програми реалізації  вимог
Закону України «Про адміністративні послуги» на 2016-2018 роки».

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:



Погодити проект рішення міської ради № 1015 «Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 «Про
затвердження  Програми  реалізації  вимог  Закону  України  «Про
адміністративні послуги» на 2016-2018 роки».

Результати голосування:
«за» – 6 (одноголосно).
Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ: 
Шишка  О.М.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  доопрацьованим

проектом  рішення  міської  ради  №  916 «Про  затвердження  Програми
матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017 рік».

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома доопрацьований проект рішення міської ради № 916

«Про  затвердження  Програми  матеріальної  підтримки  діяльності
правоохоронних органів на 2017 рік».

2.  Винести  на  розгляд  сесії  міської  ради  доопрацьований проект
рішення  міської  ради  №  916 «Про  затвердження  Програми  матеріальної
підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017 рік».

Результати голосування:
«за» – 4;

«проти» – 0;
«утримались» – 1;
«не голосували» – 1

Рішення   прийнято.

9. СЛУХАЛИ: 
Кришка  О.В.,  Фросіняка  Р.В.,  які  ознайомили  із  листами  щодо

виділення коштів на санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  (лист  №  422/01-32/04-2  від  24.04.2017
заступника голови Ленінської районної у місті Кіровограді ради Постолатія А.С.); (лист
№ 1-10/137/1  від  25.04.2017  голови  Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради
Кришка О.В.)

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:



1.  Доручити  фінансовому  управлінню  Кіровоградської  міської  ради
опрацювати  питання  щодо  виділення  коштів  на  санаторно-курортне
лікування  громадян,  постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи
відповідно  до  листів   №  422/01-32/04-2  від  24.04.2017  заступника  голови
Ленінської районної у місті Кіровограді ради Постолатія А.С. № 1-10/137/1 та
від  25.04.2017  голови  Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради
Кришка О.В. та за результатами найближчого коригування міського бюджету
винести пропозиції на розгляд постійної комісії.

2.  Рекомендувати головам Фортечної та Подільської районної  у місті
Кропивницькому  рад  звернутися  до  Кіровоградської  обласної  ради  з
пропозиціями  щодо  співфінансування   санаторно-курортного  лікування
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Результати голосування:
«за» – 6 (одноголосно).
Рішення прийнято.

Голова комісії І.Волков

Секретар комісії К.Шамардіна


