
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л   № 26 

засідання постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування  

та соціально-економічного розвитку 

 

від 25 жовтня 2017 року      м. Кропивницький 

 

Голова комісії    Волков І.В. 

 

Присутні члени комісії:  Шамардіна К.О. ‒ секретар комісії, 

Горбовський С.В., Краснокутський О.В., 

Сергієнко Г.В. 

 

Відсутні члени комісії:   Цертій О.М. ‒ заступник голови комісії, 

Товстоган Б.С. 

 

Запрошені:  Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління Кіровоградської міської ради; 

 Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської 

ради; 

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

молоді Кіровоградської міської ради; 

 Кривич Г.М. ‒ головний бухгалтер відділу 

сім’ї та молоді Кіровоградської міської 

ради 

 

Присутні:     представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 1340 ‟Про внесення 

змін 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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2. Про погодження проекту рішення міської ради № 1341 ‟Про внесення 

змін 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 

 

3. Про погодження листа відділу сім’ї та молоді міської ради                                   

від 25.10.2017 № 815/01-18 ‟Про перерозподіл асигнувань загального фонду 

міського бюджету на 2017 рік в межах головного розпорядника” 

 

Доповідає: Кривич Г.М. ‒ головний бухгалтер відділу 

сім’ї та молоді Кіровоградської міської 

ради 

 

4. Про розгляд звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців                       

2017 року  

 

Доповідає:  Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління Кіровоградської міської ради 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 1337 ‟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 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення міської ради № 1340 ‟Про внесення змін 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 відповів на запитання членів 

комісії. 

 

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

Шамардіна К.О.  
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1340 ‟Про внесення змін 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. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення міської ради № 1341 ‟Про внесення змін 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” та відповів на 

запитання членів комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь Волков І.В., Шамардіна К.О.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1341 ‟Про внесення змін 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” – 3, 

‟проти” ‒ 0, 

‟утримались” ‒ 1. 

Рішення не прийнято. 

 

Член постійної комісії Сергієнко Г.В. долучився до засідання комісії. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Кривич І.М., яка звернулася до членів комісії з проханням погодити 

перерозподіл бюджетних асигнувань загального фонду міського бюджету в 

межах головного розпорядника ‒ відділу сім’ї та молоді, відповідно до 

пропозицій, викладених у листі відділу сім’ї та молоді міської ради                                 

від 25.10.2017 № 815/01-18 (додається), а саме: 

зменшити асигнування за КПК 1113160 ‟Оздоровлення та відпочинок 

дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)”) на суму 28,524 тис. грн; 
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збільшити асигнування за КПК 1110180 ‟Керівництво і управління у 

сфері сім’ї та молоді” на суму 28,524 тис. грн, в тому числі: 

КЕКВ 2110 ‟Оплата праці” ‒ (+25,224) тис. грн,  

КЕКВ 2120 ‟Нарахування на оплату праці” ‒ (+3,3) тис. грн). 

 

В обговоренні питання взяли участь Бочкова Л.Т., Волков І.В., 

Шамардіна К.О., Краснокутський О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити перерозподіл бюджетних асигнувань загального фонду 

міського бюджету в межах головного розпорядника ‒ відділу сім’ї та молоді, 

відповідно до пропозицій, викладених у листі від 25.10.2017 № 815/01-18                 

‟Про перерозподіл асигнувань загального фонду міського бюджету на 2017 рік 

в межах головного розпорядника”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т. стосовно звіту про виконання міського бюджету                                

за 9 місяців 2017 року. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року взяти до 

відома. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

підготовки проекту рішення міської ради № 1337 ‟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. 

 

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

Шамардіна К.О. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити фінансовому управлінню спільно з відділом соціальної 

підтримки населення опрацювати питання щодо збільшення асигнувань на 

виплату за зверненнями депутатів одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста, які опинилися у складній життєвій ситуації,                                            

на 420,0 тис. грн та внести відповідні пропозиції на наступне засідання 

постійної комісії. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. Погодити проект рішення міської ради № 1337 ‟Про внесення змін до 

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

міський бюджет на 2017 рік” з урахуванням перерозподілу бюджетних 

асигнувань в межах головного розпорядника бюджетних коштів ‒ відділу сім’ї 

та молоді, відповідно до пропозицій, викладених у листі від 25.10.2017                               

№ 815/01-18 ‟Про перерозподіл асигнувань загального фонду міського 

бюджету на 2017 рік в межах головного розпорядника”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         І. Волков 

 

Секретар комісії        К. Шамардіна 

 

 
 


