
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л   № 27 

засідання постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування  

та соціально-економічного розвитку 

 

від 20 листопада 2017 року      м. Кропивницький 

 

Голова комісії    Волков І.В. 

 

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

Цертій О.М. ‒ заступник голови комісії, 

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

Сергієнко Г.В. 

 

Відсутні члени комісії:   Товстоган Б.С. 

 

Запрошені: Балакірєва С.М. – начальник відділу 

кадрової роботи Кіровоградської міської 

ради; 

  Гончаренко О.М. ‒ голова Кропивницької 

міської організації ‟ТОВАРИСТВО 

ЧЕРВРНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ”; 

  Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління Кіровоградської міської ради; 

Вергун О.С. ‒ начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради; 

Владов Р.П. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Кіровоградської міської ради; 

 Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної 

підтримки населення Кіровоградської 

міської ради; 

Коваленко С.М. ‒ начальник управління з 

питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Кіровоградської міської ради; 

Ксеніч В.М. ‒ начальник управління 

капітального будівництва Кіровоградської 

міської ради; 
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Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської 

ради; 

Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони Кіровоградської міської ради; 

Паливода А.А. ‒ начальник управління 

економіки Кіровоградської міської ради; 

Шишко О.М. ‒ завідувач сектора з питань 

запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами 

Кіровоградської міської ради; 

  Юрченко В.А. ‒ голова Кіровоградської 

обласної організації ‟ТОВАРИСТВО 

ЧЕРВРНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ” 

 

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

 Мосін О.В. ‒ заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

Денисенко С.П. ‒ голова Новенської 

селищної ради; 

 Пінчук В.В. ‒ депутат Кіровоградської 

міської ради; 

представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

1. Про виділення асигнувань Кропивницькій міській організації 

ТОВАРИСТВО ЧЕРВРНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ у міському бюджеті                                          

на 2018 рік на виконання статутних завдань по Програмі ‟Турбота” 

 

Доповідає:  Гончаренко О.М. ‒ голова Кропивницької 

міської організації ‟ТОВАРИСТВО 

ЧЕРВРНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ” 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 1600 ‟Про надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста” 

Доповідає:  Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної 

підтримки населення Кіровоградської 

міської ради 
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3. Про погодження проекту рішення міської ради № 1598 ‟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” 

 

Доповідає:  Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної 

підтримки населення Кіровоградської 

міської ради 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 1599 ‟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” 

 

Доповідає: Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної 

підтримки населення Кіровоградської 

міської ради 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 1597 ‟Про виділення 

коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання” 

 

Доповідає:  Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної 

підтримки населення Кіровоградської 

міської ради 

 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 1188 ‟Про передачу 

паливно-мастильних матеріалів” 

 

Доповідає:  Коваленко С.М. ‒ начальник управління з 

питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Кіровоградської міської ради 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 1208 ‟Про 

безоплатну передачу майна” 

 

Доповідає:  Коваленко С.М. ‒ начальник управління з 

питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Кіровоградської міської ради 
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8. Про погодження проекту рішення міської ради № 1222 ‟Про передачу 

майна Управлінню патрульної поліції в м. Кропивницькому” 

 

Доповідає:  Шишко О.М. ‒ завідувач сектора з питань 

запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами 

Кіровоградської міської ради 

 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 1336 ‟Про передачу 

майна військовій частині А0680” 

 

Доповідає:  Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони Кіровоградської міської ради 

 

10. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                    

№ 1180 ‟Про надання згоди на участь Кіровоградської міської ради у проектах 

Європейського Банку Реконструкції та Розвитку” 

 

Доповідає:  Паливода А.А. ‒ начальник управління 

економіки Кіровоградської міської ради 

 

11. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                    

№ 1346 ‟Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного 

проекту ‟Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі 

вуличного освітлення в м. Кропивницькому” 

 

Доповідає:  Паливода А.А. ‒ начальник управління 

економіки Кіровоградської міської ради 

 

12. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                   

№ 1347 ‟Про реорганізацію та внесення змін до рішень Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263, від 27 червня 2017 року № 993” 

 

Доповідає:  Балакірєва С.М. – начальник відділу 

кадрової роботи Кіровоградської міської 

ради 

 

13. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                    

№ 1356 ‟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” 
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Доповідає:  Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської ради 

 

14. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                       

№ 1357 ‟Про внесення змін та доповнень 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 

 

15. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                     

№ 1601 ‟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 

 

16. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                        

№ 1167 ‟Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2017 рік, затвердженої 

рішенням Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 846” 

 

Доповідає:  Владов Р.П. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Кіровоградської міської ради 

 

17. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                        

№ 1022 ‟Про затвердження Міської програми профілактики та протидії 

злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки” 

Доповідає:  Шишко О.М. ‒ завідувач сектора з питань 

запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами 

Кіровоградської міської ради 
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18. Про погодження проекту рішення міської ради № 1349 ‟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; 

 

19. Про погодження проекту рішення міської ради № 1335 ‟Про 

затвердження Програми виконання доручень виборців депутатами 

Кіровоградської міської ради VІІ скликання на 2018–2020 роки та Положення 

про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї 

Програми” 

 

Доповідає:  Цертій О.М. ‒ депутат Кіровоградської 

міської ради 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Гончаренко О.М., яка коротко надала інформацією про діяльність 

Кропивницької міської організації ‟ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 

УКРАЇНИ” (додається) та звернулася з проханням розглянути питання 

виділення асигнувань організації на виконання статутних завдань по Програмі 

‟Турбота” у міському бюджеті на 2018 рік. 

 

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

Цертій О.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Дзюбі Н.Є. терміново опрацювати інформацію Кропивницької міської 

організації ‟ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ” та надати 

відповідні доручення визначеним виконавчим органам міської ради та 

фінансовому управлінню.  

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вовк Ю.М., яка пояснила основні положення проекту рішення міської 

ради № 1600 ‟Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста” та відповіла на запитання членів комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1600 ‟Про надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Член комісії Краснокутський О.В. залишив засідання постійної комісії. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вовк Ю.М., яка пояснила основні положення проекту рішення міської 

ради № 1598 ‟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 відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1598 ‟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. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Вовк Ю.М., яка пояснила основні положення проекту рішення міської 

ради № 1599 ‟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” та відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1599 ‟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. 
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5. СЛУХАЛИ: 

Вовк Ю.М., яка пояснила основні положення проекту рішення міської 

ради № 1597 ‟Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання” та відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1597 ‟Про виділення коштів 

на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Коваленка С.М., який пояснив основні положення проекту рішення 

міської ради № 1188 ‟Про передачу паливно-мастильних матеріалів” та 

відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1188 ‟Про передачу паливно-

мастильних матеріалів”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Коваленка С.М., який пояснив основні положення проекту рішення 

міської ради № 1208 ‟Про безоплатну передачу майна” та відповів на 

запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1208 ‟Про безоплатну 

передачу майна”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Шишка О.М., який пояснив основні положення проекту рішення № 1222 

‟Про передачу майна Управлінню патрульної поліції в м. Кропивницькому” та 

відповів на запитання членів комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1222 ‟Про передачу майна 

Управлінню патрульної поліції в м. Кропивницькому”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Лєвашова В.В., який пояснив основні положення проекту рішення 

міської ради № 1336 ‟Про передачу майна військовій частині А0680” та 

відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1336 ‟Про передачу майна 

військовій частині А0680”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Член комісії Краснокутський О.В. долучився до засідання постійної 

комісії. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який пояснив підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1180 ‟Про надання згоди на 

участь Кіровоградської міської ради у проектах Європейського Банку 

Реконструкції та Розвитку” та відповів на запитання членів комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь Паливода А.А., члени комісії                         

Волков І.В., Цертій О.М., Шамардіна К.О., Краснокутський О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1180 ‟Про 

надання згоди на участь Кіровоградської міської ради у проектах 

Європейського Банку Реконструкції та Розвитку”. 

Результати голосування: 

‟за” – 5, 

‟проти” ‒ 0, 

‟утримались” ‒ 1. 

Рішення прийнято. 
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11. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який пояснив підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1346 ‟Про залучення 

кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту ‟Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення                     

в м. Кропивницькому” та відповів на запитання членів комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь Паливода А.А., Бочкова Л.Т., 

Кухаренко В.І., члени комісії Волков І.В., Цертій О.М., Краснокутський О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1346 ‟Про 

залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту 

‟Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного 

освітлення в м. Кропивницькому”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5, 

‟проти” ‒ 0, 

‟утримались” ‒ 1. 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Балакірєву С.М., яка пояснила підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1347 ‟Про реорганізацію та 

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року 

№ 3263, від 27 червня 2017 року № 993” та відповіла на запитання членів 

комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь Балакірєва С.М., Вовк Ю.М., члени 

комісії Волков І.В., Цертій О.М., Краснокутський О.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., який запропонував передбачити у структурі 

управління соціальної підтримки населення три посади практичних 

психологів для надання психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх 

сімей, збільшивши шатну чисельність управління та загальну численність 

апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради на три штатні одиниці. У зв’язку з цим 

внести зміни до доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1347 ‟Про 

реорганізацію та внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради                             

від 29 липня 2014 року № 3263, від 27 червня 2017 року № 993”, а саме у 

підпункті 2) пункту 13 цифру ‟10” замінити цифрою ‟13”. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти доопрацьований проект рішення міської ради № 1347 ‟Про 

реорганізацію та внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради                           

від 29 липня 2014 року № 3263, від 27 червня 2017 року № 993” за основу. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. Внести зміни до підпункту 2) пункту 13 доопрацьованого проекту 

рішення міської ради № 1347 ‟Про реорганізацію та внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263, від 27 червня 

2017 року № 993”, а саме цифру ‟10” замінити цифрою ‟13” (три посади 

практичних психологів) та збільшити загальну численність апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради на три штатні одиниці. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 4, 

‟проти” ‒ 0, 

‟утримались” ‒ 2. 

Рішення прийнято. 

 

3. Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1347 ‟Про 

реорганізацію та внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради                        

від 29 липня 2014 року № 3263, від 27 червня 2017 року № 993” зі змінами. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Член комісії Краснокутський О.В. залишив засідання постійної комісії. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який проінформував про підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1356 ‟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”, пояснив перерозподіл бюджетних 

призначень міського бюджету по галузі житлово-комунального господарства 

по галузевих Програмах, відповів на запитання членів комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь Мосін О.В., Бочкова Л.Т.,               

Кухаренко В.І., голова комісії Волков І.В. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради 1356 ‟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” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Член комісії Краснокутський О.В. долучився до засідання постійної 

комісії. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який проінформував про підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1357 ‟Про внесення змін та 

доповнень 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”, пояснив перерозподіл бюджетних призначень міського 

бюджету по Програмі, відповів на запитання членів комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь Мосін О.В., Кухаренко В.І., голова 

комісії Волков І.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1357 ‟Про 

внесення змін та доповнень 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 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Ксеніча В.М., який пояснив основні положення доопрацьованого 

проекту рішення міської ради № 1601 ‟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 відповів на запитання членів комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1601                     

‟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 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Член комісії Сергієнко Г.В. залишив засідання постійної комісії. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який пояснив основні положення проекту рішення міської 

№ 1167 ‟Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2017 рік, затвердженої 

рішенням Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 846” та 

відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1167 ‟Про внесення змін до 

Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2017 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради                       

від 15 березня 2017 року № 846”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

 

17. СЛУХАЛИ: 

Шишка О.М., який пояснив основні положення доопрацьованого 

проекту рішення міської ради № 1022 ‟Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки” та 

відповів на запитання членів комісії. Зауважив, що необхідно внести зміни до 

міського бюджету, а саме передбачити 1,5 млн грн на виконання запланованих 

заходів по Програмі на 2017 рік. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1022 ‟Про 

затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5, 

‟проти” ‒ 0, 

‟утримались” ‒ 1. 

Рішення прийнято. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

проекту рішення міської ради № 1349 ‟Про внесення змін до рішення 

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

бюджет на 2017 рік”, про залучення коштів субвенцій з державного бюджету. 

Коротко пояснила перерозподіл видатків міського бюджету та відповіла на 

запитання членів комісії.  

Зауважила, що на виконання заходів Міської програми профілактики та 

протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки необхідно залучити 

кошти в сумі 1,5 млн грн по виконавчому комітету міської ради за рахунок 

зменшення видатків резервного фонду міського бюджету. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., член комісії, який запропонував фінансовому 

управлінню збільшити на 420,0 тис. грн асигнування на виплату за 

зверненнями депутатів одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста, які опинилися у складній життєвій ситуації, за рахунок зменшення на 

420,0 тис. грн видатків на виконання у 2017 році заходів Міської програми 

профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 2017 ‒2010 роки (за 

рахунок резервного фонду міського бюджету). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити зміни до проекту рішення міської ради № 1349 ‟Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня                           

2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”, а саме залучити кошти з 

резервного фонду міського бюджету по виконавчому комітету міської ради в 

сумі 1 500,0 тис. грн, які направити на: 

виконання у 2017 році заходів Міської програми профілактики та 

протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки ‒ 1 080, тис. грн; 

виплату за зверненнями депутатів міської ради одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися у складній життєвій 

ситуації ‒ 420,0 тис. грн по Програмі соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки. 
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2. Погодити проект рішення міської ради 1349 ‟Про внесення змін до 

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

міський бюджет на 2017 рік” зі змінами. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Цертія О.М., який пояснив основні положення проекту рішення міської 

ради № 1335 ‟Про затвердження Програми виконання доручень виборців 

депутатами Кіровоградської міської ради VІІ скликання на 2018–2020 роки та 

Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на 

фінансування цієї Програми” та відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради 1335 ‟Про затвердження 

Програми виконання доручень виборців депутатами Кіровоградської міської 

ради VІІ скликання на 2018–2020 роки та Положення про витрачання коштів 

міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми”. 

Результати голосування: 

‟за” – 2, 

‟проти” ‒ 0, 

‟утримались” ‒ 4. 

Рішення не прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         І. Волков 

 

 

Секретар комісії        К. Шамардіна 

 

 
 


