
  

 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

П Р О Т О К О Л  № 25 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку 
 

від 09 жовтня 2017 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії: Волков І.В. 

 

Присутні члени комісії: 

 

 

 

Відсутні: 

Цертій О.М. - заступник голови 

комісії, Шамардіна К.О. - секретар 

комісії, Краснокутський О.В., 

Сергієнко Г.В 

 

Горбовський С.В., Товстоган Б.С. 
 

Запрошені: 

 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління Кіровоградської міської 

ради; 

 

Вовк Ю.М. - начальник відділу 

соціальної підтримки населення 

Кіровоградської міської ради; 
 

Кухаренко В.І. - начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської 

ради; 

 

Ксеніч В.М. - начальник управління 

капітального будівництва 

Кіровоградської міської ради; 

 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора з 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони 

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

представники засобів масової 

інформації 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про погодження проекту рішення міської ради № 1201 «Про 
передачу майна військовій частині А0680» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони 

Кіровоградської міської ради 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 1202 «Про 
передачу майна військовій частині 3011»  

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони 

Кіровоградської міської ради 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 1203 «Про 
передачу майна військовій частині А1736»  

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони 

Кіровоградської міської ради 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 1204 «Про 
передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони 

Кіровоградської міської ради 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради «Про виділення 

коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання» 

(додається) 
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Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник відділу 

соціальної підтримки населення  

Кіровоградської міської ради 

 

6. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького» 

(додається) 

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник відділу 

соціальної підтримки населення  

Кіровоградської міської ради 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 1169 «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року 

№ 760 «Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки» 

(додається) 

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник відділу 

соціальної підтримки населення  

Кіровоградської міської ради 

 

8. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради            

№ 1226 «Про погодження договорів реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ для КП «Теплоенергетик» (додається) 

Доповідає: Кухаренко В.І. - начальник 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

Кіровоградської міської ради 

 

9. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради               

№ 1209 «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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10. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради              

№ 1210 «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 

 

11. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради               

№ 1200 «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 міста Кіровограда                     

на 2016 – 2018 роки»  

Доповідає: Ксеніч В.М. - начальник 

управління капітального 

будівництва Кіровоградської 

міської ради 

 

12. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                  

№ 1175 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                     

від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік (додається) 

Доповідає: Бочкова Л.Т. – начальник 

фінансового управління 

Кіровоградської міської ради 

 

 

На початку засідання голова постійної комісії Ігор Волков 

проінформував присутніх про зміни в її складі, а саме: відповідно до рішення 

Кіровоградської міської ради від 04 вересня 2017 року № 1127 «Про зміни в 

складі постійних комісій Кіровоградської міської ради» вийшов зі складу 

комісії Шутка Валерій Васильович та обраний до складу Сергієнко Григорій 

Вікторович. 
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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 наступні питання: 

про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання; 

про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького; 

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 

2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста 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 питання, а саме: 

про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання; 

про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького; 

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 

2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 1201 «Про передачу майна військовій частині А0680» та 

пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1201 «Про передачу майна 

військовій частині А0680». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 1202 «Про передачу майна військовій частині 3011» та 

пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1202 «Про передачу майна 

військовій частині 3011». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 1203 «Про передачу майна військовій частині А1736» та 

пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1203 «Про передачу майна 

військовій частині А1736».  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 1204 «Про передачу майна Кропивницькому міському 

військовому комісаріату» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1204 «Про передачу майна 

Кропивницькому міському військовому комісаріату». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Вовк Ю.М., яка ознайомила з проектом рішення міської ради «Про 

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання». 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про виділення коштів на 

відшкодування додаткових витрат для проведення поховання». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6.СЛУХАЛИ: 

 Вовк Ю.М., яка ознайомила з проектом рішення міської ради «Про 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького» та пояснила його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

7.СЛУХАЛИ: 

 Вовк Ю.М., яка ознайомила з проектом рішення міської ради № 1169 

«Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 

2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки». 

 

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

1. Погодити проект рішення міської № 1169 «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки». 

2. Доручити фінансовому управлінню спільно з відділом соціальної 

підтримки населення Кіровоградської міської ради опрацювати можливість 

винайдення джерела фінансування для надання одноразової допомоги 

мешканцям міста, які опинилися у складній життєвій ситуації: за 

зверненнями депутатів міської ради з розрахунком 20 000 грн на кожного 

депутата міської ради. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Кухаренка В.І., який ознайомив членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 1226 «Про погодження договорів 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ для                               

КП «Теплоенергетик». 

 

 В обговоренні питання взяли участь члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до доопрацьованого проекту рішення міської ради                 

№ 1226 «Про погодження договорів реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ для КП «Теплоенергетик», а саме: пункт 5 викласти 

у новій редакції: 

«Контроль за виконанням даного рішення заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом 

функціональних обов'язків». 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» – 2, 

Рішення не прийнято. 
 

  

 Внести зміни до доопрацьованого проекту рішення міської ради                 

№ 1226 «Про погодження договорів реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ для КП «Теплоенергетик», а саме: пункт 5 викласти 

у новій редакції: 
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«Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради згідно з розподілом функціональних обов'язків». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради                         

№ 1226 «Про погодження договорів реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ для КП «Теплоенергетик» з урахуванням 

вищезазначених змін. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 Кухаренка В.І., який ознайомив членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 1209 «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». 

 

 В обговоренні питання взяли участь члени комісії. 

Краснокутський О.В. залишив роботу постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1209 «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. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Кухаренка В.І., який ознайомив членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 1210 «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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В обговоренні питання взяли участь члени комісії. 

Краснокутський О.В. долучився до роботи постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1210 «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» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проектом рішення міської ради № 1200 «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. 

Краснокутський О.В. залишив роботу постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1200 

«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» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

проектом рішення міської ради № 1175 «Про внесення з мін до рішення 

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

бюджет на 2017 рік». 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Краснокутського О.В., який довів до відома членів комісії, що для 

повноцінного функціонування Кіровоградського міського центру обліку та 

тимчасового перебування бездомних осіб відсутнє фінансування для 

придбання меблів, оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Олег 

Володимирович вніс пропозицію винайти в міському бюджеті кошти для 

забезпечення поточних видатків для функціонування Кіровоградського 

міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб. 

 

 В обговоренні питання взяли участь члени комісії. 

Краснокутський О.В. долучився до роботи постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1175 

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

2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік» 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«проти» - 1, 

«утримались» – 1, 

Рішення не прийнято. 

 

 
 

Голова комісії         І.Волков 

 

Секретар комісії         К.Шамардіна 

 


