
 

 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

П Р О Т О К О Л  № 23 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку 

 

від 18 липня 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; 

Ксеніч В.М. – начальник управління          

капітального будівництва Кіровоградської 

міської ради; 

Дорохіна Л.В. - начальник відділу сім’ї та 

молоді Кіровоградської міської ради; 

Колодяжний С.О. - начальник відділу 

фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради ; 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора з 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони Кіровоградської міської ради; 

Вергун О.С. - начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради; 

Ксеніч В.М. - начальник управління 

капітального будівництва Кіровоградської 

міської ради; 

Гненний О.І., - заступник начальника 

управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

Кіровоградської міської ради; 
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Кухаренко В.І. - начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської 

ради; 
 

Колотуха С.В. — в.о. начальника                                   

КП ,,Теплоенергетик”; 

Шеремет О.С. - голова Ради голів ОСББ в  

місті Кропивницькому.  

Присутні: Райкович А.П. - міський голова; 

Табалов А.О. - секретар міської ради; 

Мосін О.В. - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

Кришко О.В. - голова Фортечної районної 

у місті Кіровограді ради; 

Смірнов В.О. - депутат міської ради; 

представники засобів масової інформації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про виділення коштів на замовлення проекту землеустрою 

для розміщення лісопарку ,,Бєляєвський” (звернення від 05.07.2017 № 105 

депутата міської ради 

Гребенчука Ю.Ф.) 

 

  

2. Про пропозиції щодо внесення змін до бюджету про виділення 

коштів на благоустрій ОСББ (лист від 14.06.2017 № 2 голови Ради голів ОСББ 

в місті Кропивницькому Шеремета О.С.)  

Доповідає: Шеремет О.С. - голова Ради 

голів ОСББ в місті 

Кропивницькому  

 

Доповідає: Цертій О.М. – депутат 

Кіровоградської міської ради  
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3. Про погодження проекту рішення міської ради № 1142 

,,Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3918, 3919, 3920” (,,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”) 

Доповідає: Дорохіна Л.В. - начальник                   

відділу сім’ї та молоді           

 4. Про погодження проекту рішення міської ради № 1144 

,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 

2016 року № 721 ,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури 

і спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

Доповідає: Колодяжний С.О. - начальник 

відділу фізичної культури та 

спорту  

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 1126 

,,Про передачу майна військовій частині польова пошта В2336” 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач 

сектора з мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 1136 

,,Про звільнення інвалідів I та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської 

плати за користування квартирними телефонами на 2017 рік” 

Доповідає: Вергун О.С. - начальник 

управління розвитку транспорту 

та зв’язку Кіровоградської 

міської ради 

 7. Про розгляд звіту про виконання міського бюджету                            

м.Кропивницького за перше півріччя 2017 року (лист від 14.07.2017                        

№ 09/34-612 начальника фінансового управління Бочкової Л.Т.) 

Доповідає: Бочкова Л.Т. - начальник 
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фінансового управління                  

Кіровоградської міської ради 

 

8. Про розгляд листа від 13.07.2017 № 1296/041 в.о. директора 

КП ,,ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” Колотухи С.В. щодо фінансових питань 

комунального підприємства 

Доповідає: Колотуха С.В. – в.о. директора 

КП ,,ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” 

9. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради 

№ 1160 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 23 лютого 2016 року № 85 ,,Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення м. Кіровограда 

на 2016 – 2018 роки”  

Доповідає: Ксеніч В.М. - начальник 

управління капітального 

будівництва Кіровоградської 

міської ради 

 

10. Про погодження проекту рішення міської ради ,,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: Гненний О.І., - заступник 

начальника управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Кіровоградської міської ради 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 1139 

,,Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради 

від 17 січня 2017 року № 762 (,,Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому 

на 2017-2021 роки”) 

Доповідає: Кухаренко В.І. - начальник 

Головного управління житлово-

комунального господарства 
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Кіровоградської міської ради 

 

 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 1140 

,,Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради 

від 17 січня 2017 року № 763”  (,,Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки”) 

Доповідає: Кухаренко В.І. - начальник 

Головного управління житлово-

комунального господарства  

Кіровоградської міської ради 

 13. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради 

№ 1135 ,,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 

СЛУХАЛИ: 

 Волкова І.В., який запропонував затвердити порядок денний комісії 

відповідно до переліку питань, які зареєстровані в управлінні апарату 

Кіровоградської міської ради для розгляду постійною комісією Кіровоградської 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку.  

ВИСТУПИЛИ: 

 Гненний О.І. вніс пропозицію включити до порядку денного комісії  

питання ,,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”. 

 Кухаренко В.І. запропонував  включити до порядку денного комісії 

наступні питання, а саме: 

про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 762 (,,Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому 

на 2017-2021 роки”); 

про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 763”  (,,Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства 

міста Кропивницького на 2017-2021 роки”). 
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ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити порядок денний засідання постійної комісії відповідно до 

переліку питань, які зареєстровані в управлінні апарату Кіровоградської міської 

ради для розгляду постійною комісією Кіровоградської міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

з урахуванням наступних пропозицій включити до порядку денного комісії 

наступні питання, а саме: 

 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; 

 про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 762 (,,Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому 

на 2017-2021 роки”); 

 про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 763” (,,Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства 

міста Кропивницького на 2017-2021 роки”). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Волкова І.В.,  який повідомив про звернення від 05.07.2017 № 105 

депутата міської ради Гребенчука Ю.Ф., що надійшло на розгляд комісії. 

ВИСТУПИЛИ: 

Цертій О.М. поінформував по суті питання та повідомив про потребу 

виділення коштів КП ,,Кіровоград-Благоустрій” на замовлення проекту 

землеустрою для розміщення лісопарку ,,Бєляєвський”.  
 

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

ВИРІШИЛИ: 

 Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мосіну О.В. та управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради 

вивчити питання про потребу виділення коштів КП ,,Кіровоград-Благоустрій” 

на замовлення проекту землеустрою для розміщення лісопарку 

,,Бєляєвський” та вжити відповідні заходи. 

Результати голосування: 
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„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

Шеремета О.С., який поінформував членів комісії про проблеми 

діяльності ОСББ, обґрунтував потребу в додаткових коштах на благоустрій 

ОСББ та відповів на питання присутніх. 

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

Бочкова Л.Т., Кухаренко В.І. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити Головному управлінню житлово-комунального 

господарства прозвітувати на комісії щодо стану виконання Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства 

міста Кропивницького на 2017-2021 роки в частині про стан виконання 

розділу Х. Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та 

існуючих ОСББ. 

2. Рекомендувати секретарю міської ради організувати проведення Дня 

депутата про стан ОСББ та кооператвних будинків. 
 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Дорохіну Л.В, яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1142 ,,Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920” (,,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”) та 

пояснила причини внесення змін. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1142 ,,Про внесення змін до 

рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3918, 3919, 3920” (,,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”). 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

*** 
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 Краснокутський О.В. 

залишив засідання комісії. 

*** 

4. СЛУХАЛИ: 

Колодяжного С.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1144 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 721 ,,Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”, 

пояснив його основні положення та пояснив причини внесення змін. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1144 ,,Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року 

№ 721 ,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Лєвашова В.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1126 ,,Про передачу майна військовій частині польова пошта 

В2336” та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1126 ,,Про передачу майна 

військовій частині польова пошта В2336”. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1136 ,,Про звільнення інвалідів I та II груп по зору на 50 відсотків від 

абонентської плати за користування квартирними телефонами на 2017 рік” та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1136 ,,Про звільнення 

інвалідів I та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за 

користування квартирними телефонами на 2017 рік”.  
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Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

*** 

 Краснокутський О.В. долучився до засідання комісії. 

*** 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

м.Кропивницького за перше півріччя 2017 року. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома звіт про виконання міського бюджету                            

м.Кропивницького за перше півріччя 2017 року. 

2. Звернутися до постійної комісії Кіровоградської обласної ради з 

питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій щодо 

фінансування пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги та галузі 

охорона здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету. 

3. Провести спільне засідання постійної комісії Кіровоградської міської 

ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку і постійної комісії Кіровоградської обласної ради з 

питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій щодо 

збільшення фінансування для погашення заборгованості галузі охорони 

здоров’я та пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги. 
 

4. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Кіровоградської міської ради прозвітувати на комісії 

щодо надходжень орендної плати за користування земельними ділянками в 

місті Кропивницькому (запросити на комісію Кропивницьку фіскальну 

службу). 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

Колотуху С.В., який поінформував членів комісії щодо діяльності, 

фінансових питань комунального підприємства  КП ,,ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” 

та відповів на питання комісії. 

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

Кухаренко В.І. та Бочкова Л.Т. 
 

ВИРІШИЛИ: 
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1. Взяти до відома лист від 

13.07.2017 № 1296/041 в.о. директора 

КП ,,ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” Колотухи С.В. щодо фінансових питань 

комунального підприємства. 
 

 

 

2. Рекомендувати заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Мосіну О.В. вивчити питання щодо стану справ КП 

,,ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” та надати відповідну інформацію комісії. 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

Ксеніча В.М., який ознайомив членів комісії з доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 1160 ,,Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 

,,Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки”  та пояснив 

причини внесення змін. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити  доопрацьований проект рішення міської ради № 1160 

,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 

2016 року № 85 ,,Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального господарства 

і соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки”. 

Результати голосування: 

„за” – 6, 

„утримались” – 1, 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

Гненного О.І., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради  ,,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”  та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Райкович А.П., 

Мосін О.В. та  
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ВИРІШИЛИ: 

Відправити на доопрацювання управлінню з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради 

проект рішення міської ради  ,,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” для узгодження з фінансовим 

управлінням Кіровоградської міської ради. 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11.  СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1139 ,,Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (,,Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1139 ,,Про внесення змін та 

доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року 

№ 762 (,,Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства 

та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”). 

Результати голосування: 

„за” – 6, 

„утримались” – 1, 

Рішення прийнято. 
 

12.  СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1140 ,,Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763”  (,,Про 

затвердження Програми утримання, благоустою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”) та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1140 ,,Про внесення змін та 

доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року 

№ 763”  (,,Про затвердження Програми утримання, благоустою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 



 12 
2017-2021 роки”). 

Результати голосування: 

„за” – 6, 

„утримались” – 1, 

Рішення прийнято. 
 

13.  СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка ознайомила членів комісії з доопрацьованим проектом 

рішення міської ради № 1135 ,,Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ,,Про міський 

бюджет на 2017 рік”. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Кришко О.В. поінформував присутніх щодо нагальних потреб у 

фінансуванні Фортечної районної у місті Кіровограді ради. 

 В обговоренні питання взяли участь члени комісії, Райкович А.П, 

Мосін О.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити зі змінами до видатків міського бюджету на 2017 рік, 

визначених у додатку 3 до рішення Кіровоградської міської ради 

від 20 грудня 2016 року № 709 доопрацьований проект рішення міської ради 

№ 1135 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 20 грудня 2016 року № 709 ,,Про міський бюджет на 2017 рік”, а саме 

збільшити видатки: 

на 600,0 тис.грн в частині надання одноразової грошової допомоги 

малозабезпеченим громадянам міста за зверненнями депутатів міської ради; 

на 350,0 тис.грн в частині фінансування спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради на придбання автомобіля та комп’ютерної 

техніки; 

на 50,0 тис.грн — для фінансування центру реабілітації дітей-інвалідів 

Фортечної районної у місті Кіровограді ради. 

2. Доручити фінансовому управлінню ініціювати включення до проекту 

порядку денного четвертого засідання дев’ятої сесії Кіровоградської міської 

ради доопрацьованого проекту рішення міської ради з урахуванням 

вищезазначених змін № 1135 ,,Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ,,Про міський 

бюджет на 2017 рік”. 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Голова комісії         І.Волков 
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Секретар комісії     

    К.Шамардіна 

 


