
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА

П Р О Т О К О Л  № 24

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку

від 31 серпня 2017 року м. Кропивницький

Голова комісії: Волков І.В.

Присутні члени комісії:

Відсутні:

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;
Бондаренко А.В. - керуючий справами
виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської ради;
Балакірєва  С.М.  –  начальник  відділу
кадрової  роботи  Кіровоградської
міської ради

Вовк  Ю.М.  -  начальник  відділу
соціальної підтримки населення 
Кіровоградської міської ради;

Колодяжний С.О.  -  начальник відділу
фізичної  культури  та  спорту
Кіровоградської міської ради;

Кухаренко В.І.  -  начальник Головного
управління  житлово-комунального
господарства  Кіровоградської  міської
ради;



Пузакова А.А. - заступник начальника
—  начальник  відділу  соціально-
трудових  відносин  управління
економіки Кіровоградської  міської
ради

Присутні: Табалов А.О. - секретар міської ради;

представники  засобів  масової
інформації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  1185 ,,Про
надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста”
(додається)

 

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  1168  ,,Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року
№  759  ,,Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки  учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на
2017-2019 роки” (додається)

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

3.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  1182  ,,Про
внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27  червня
2017  року  №  985  “Про  затвердження  Програми  реалізації  громадського
бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”

Доповідає: Пузакова  А.А.  -  заступник
начальника  —  начальник  відділу
соціально-трудових  відносин
управління  економіки
Кіровоградської міської ради      
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Доповідає: Вовк  Ю.М.  -  начальник  відділу
соціальної підтримки населення 
Кіровоградської міської ради



4. Про погодження проекту рі- шення  міської  ради  №  1170 ,,Про
затвердження  Положення  про  громадський  бюджет  (бюджет  участі)  міста
Кропивницького в новій редакції”

Доповідає: Пузакова  А.А.  -  заступник
начальника  —  начальник
відділу  соціально-трудових
відносин  управління
економіки Кіровоградської міської
ради

5.  Про  погодження проекту  рішення  міської  ради  №  1174 ,,Про
внесення  змін  та  доповнення  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  Кіровоградської  міської
ради

6.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  964/1 ,,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" (щодо утворення відділу з питань праці міської ради)

Доповідає: Бондаренко  А.В.  -  керуючий
справами  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  1176 ,,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
Кіровоградської міської ради
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8.  Про  погодження проекту  рішення  міської  ради  №  1177  ,,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

9.  Про  погодження  доопрацьованого проекту  рішення  міської  ради
№  1173 ,,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:
Вовк  Ю.М.,  яка внесла  пропозицію  включити  до  порядку  денного

комісії   питання   ,,Про внесення  змін до рішення Кіровоградської  міської
ради    від  17  січня  2017  року  №  759  ,,Про  затвердження  Комплексної
програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в  східних
областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки”.

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:
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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”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:
Вовк  Ю.М.,   яка  ознайомила  з проектом  рішення  міської  ради

№ 1185 ,,Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста”  та  за  результатами  комісії  з  розгляду  питань  щодо  надання
одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста  запропонувала
додати  дві  особи,  які  потребують  значних   коштів  для  лікування.  Юлія
Миколаївна проінформувала про відповідні зміни, а саме:

надати одноразову адресну грошову допомогу 134 мешканцям міста на
суму  351  650,00  грн  (триста  п'ятдесят  одна  тисяча  шістсот  п'ятдесят
гривень).

В обговоренні питання взяли участь члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  1185 ,,Про  надання

одноразової  адресної  грошової  допомоги мешканцям міста” з  урахуванням
змін, а саме: 

надати одноразову адресну грошову допомогу 134 мешканцям міста на
суму  351  650,00  грн  (триста  п'ятдесят  одна  тисяча  шістсот  п'ятдесят
гривень).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:
Вовк Ю.М.,   яка ознайомила  з проектом рішення міської ради  № 1168

,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня
2017  року  №  759  ,,Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів
їх сімей на 2017-2019 роки” та пояснила основні його положення.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  члени  комісії,
Бочкова Л.Т.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради № 1168 ,,Про внесення змін до

рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759 ,,Про
затвердження  Комплексної  програми  підтримки  учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на
2017-2019 роки”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Пузакову  А.А.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської ради № 1182  ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 27 червня 2017 року № 985 “Про затвердження Програми реалізації
громадського  бюджету  (бюджету  участі)  у  м.  Кропивницькому
на 2017-2020 роки”. Аліна Анатоліївна проінформувала про зауваження щодо
вищезазначеного  проекту  рішення  надані  фінансовим  управлінням
Кіровоградської міської ради.

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

Пузакова А.А. відповіла на запитання членів постійної комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради № 1182  ,,Про внесення змін до

рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 985 “Про
затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у
м.  Кропивницькому  на  2017-2020  роки”  з  урахуванням  зауважень
фінансового управління Кіровоградської міської ради.

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 2,
Рішення  не  прийнято.

4. СЛУХАЛИ:
Пузакову  А.А.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської  ради №  1170  ,,Про  затвердження  Положення  про  громадський
бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції” та пояснила
його основні положення.

ВИСТУПИЛИ:
Цертій  О.М.  зауважив,  що  в  пункті  1.4.3.  визначення  поняття

,,соціальний  проект”  трактовано  не  коректно.  Не  варто  виділяти  людей  з
інвалідністю  під  визначенням  ,,соціальний  проект”.  Варто  доопрацювати
назву підпункту 1.4.3.
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В  обговоренні  питання  взяли участь  всі  члени  комісії,
Бочкова Л.Т., Табалов А.О.

Пузакова А.А. відповіла на запитання членів постійної комісії.

ВИРІШИЛИ:
Взяти  за  основу проект  рішення  міської  ради  №  1170 ,,Про

затвердження  Положення  про  громадський  бюджет  (бюджет  участі)  міста
Кропивницького в новій редакції”

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно)

Рішення прийнято.

Внести  зміни  до  розділу  2  ,,Загальні  положення”,  в  пункті  2.2.
виключити слова ,,але не менше 5 млн. грн”.

Результати голосування:
„за” – 2,

„утримались” – 2,
,,проти” - 1

Рішення  не  прийнято.

Внести  зміни   до  розділу  2  ,,Загальні  положення”,  в  пункті  2.6.
виключити слова ,,реконструкції, перепланування, переобладнання”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно)

Рішення прийнято.

Внести  зміни до розділу 6  ,,Встановлення результатів  та  визначення
переможців”, а саме: виключити пункт 6.2. ,,Координаційна рада має право
здійснювати  підрахунок  голосів  за  умови  залучення  до  цього  процесу
бажаючих  авторів  до  цього  процесу  бажаючих  авторів  проектів,
громадськості, депутатів міської ради та засобів масової інформації”.

Результати голосування:
за” – 1,

„утримались” – 3,
,,проти” - 1

Рішення  не  прийнято.

Погодити  проект  рішення  міської  ради  №  1170 ,,Про  затвердження
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького
в новій редакції” з урахуванням пропозицій. 

Результати голосування:
за” – 4,

„утримались” – 1,
Рішення прийнято.
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5. СЛУХАЛИ:
Колодяжного С.О.,  який ознайомив членів комісії  з  проектом рішення

міської ради № 1174 ,,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 № 1174  ,,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” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

***
Цертій О.М. залишив засідання постійної комісії

***

6.СЛУХАЛИ:
Бондаренко  А.В.,  яка  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської ради № 964/1 ,,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" (щодо  утворення  відділу  з
питань праці міської ради) та пояснила його основні положення.

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

ВИРІШИЛИ:
1.  Внести  зміни  до  проекту  рішення  міської  ради  №  964/1 ,,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",  а  саме:  в  пункті  2  підпункті  1  цифру ,,15”
замінити на ,,12”.

2. Погодити проект рішення міської ради № 964/1 ,,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" з урахуванням змін.
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Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

7.СЛУХАЛИ:
Кухаренко  В.І.,  який  ознайомив  членів  комісії  із  проектом рішення

міської  ради   №  1176 ,,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  які  саме  зміни
вносяться.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради  № 1176 ,,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” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:
Кухаренко  В.І.,  який  ознайомив  членів  комісії  із  проектом рішення

міської  ради  №  1177  ,,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”.

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

ВИРІШИЛИ:
1.  Погодити  проект  рішення міської  ради  № 1177  ,,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”.
2.  Доручити  Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства
розглянути  можливість  додаткового  внесення  в  Програму  утримання,
благоустрою  та  розвитку  житлово-комунального  господарства  міста
Кропивницького на 2017-2021 роки критичних об'єктів, які розглядались на
засіданні  постійної  комісії  з  питань  житлово-комунального  господарства,
енергозбереження та комунальної власності (протокол № 34 від 16.08.2017).
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Результати голосування:
за” – 3,

„утримались” – 1,
Рішення  не  прийнято.

9. СЛУХАЛИ:
Бочкову  Л.Т.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  доопрацьованим

проектом  рішення  міської  ради №  1173 ,,Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ,,Про міський
бюджет на 2017 рік”.

ВИСТУПИЛИ:
Краснокутського  О.В.,  який  вніс  пропозицію  щодо   перерозподіл

видатків  Кіровоградському  міському  обліку  та  тимчасового  перебування
бездомних осіб

В обговоренні питання взяли участь члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Погодити  перерозподіл  видатків  Кіровоградському  міському

обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, а саме:
зменшити  видатки  спеціального  фонду  КМЦСССДМ  за  КПКВК

1113131 ,,Центри соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді” КЕКВ 3132
,,Капітальний ремонт інших об'єктів” на суму 304,0 тис.грн;

збільшити  видатки  загального  фонду  КМЦОТПБО  за   КПКВК
1113300 ,,Інші установи та заклади” на суму 304,0 тис. грн, з них:

КЕКВ  2210  ,,Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар”
на суму 5,5 тис. грн;

КЕКВ  2240  ,,Оплата  послуг  (крім  комунальних)”
на суму 108,508 тис. грн;

КЕКВ 2270 ,,Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” на суму
189,992 тис. грн

2. Погодити  доопрацьований  проект рішення міської ради № 1173
,,Про  внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня
2016  року  №  709  ,,Про  міський  бюджет  на  2017  рік” з  урахуванням
перерозподілу  видатків Кіровоградському міському обліку та тимчасового
перебування бездомних осіб.

Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Голова комісії І.Волков

Секретар комісії К.Шамардіна
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