
У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   № 28 

засідання постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування  

та соціально-економічного розвитку 

 

 

від 14 грудня 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: Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради; 

Вергун О.С. ‒ начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку міської ради; 

 Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення міської 

ради; 

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

молоді міської ради; 

Коваленко С.М. ‒ начальник управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради; 

Колодяжний С.В. ‒ начальник відділу 

фізичної культури та спорту міської ради; 

Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти 

міської ради; 

Ксеніч В.М. ‒ начальник управління 

капітального будівництва міської ради; 

Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства міської ради; 

Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров’я міської ради; 

Масло Л.Я. ‒ начальник управління апарату 

міської ради; 
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Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури 

і туризму міської ради; 

Пузакова А.А. ‒ заступник начальника 

управління – начальник відділу 

економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки міської ради 

  

 

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

Дзюба Н.Є. ‒ заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

 Мосін О.В. ‒ заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

 депутати міської ради: 

Бєлов В.В., Бойко С.В., Гамальчук М.П., 

Дрига В.В., Смірнов В.О., Шамардін О.С.; 

Кришко О.В. ‒ голова Фортечної районної у                      

м. Кропивницькому ради; 

  Гончаренко О.М. ‒ голова Кропивницької 

міської організації ‟ТОВАРИСТВО 

ЧЕРВРНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ”; 

представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 1609 ‟Про міський 

бюджет на 2018 рік” 

 

Доповідає:  Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради 
 

2. Про розгляд листа начальника управління освіти міської ради                     

Костенко Л.Д. від 14.12.2017 № 4377/2-01-09 ‟Про надання пропозицій” 

 

Доповідає: Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти 

міської ради 
 

3. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1622 

‟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 міської ради 

 

 4. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради № 769 
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‟Про перейменування фінансового управління Кіровоградської міської ради та 

затвердження Положення про фінансове управління Міської ради міста 

Кропивницького” 

 

Доповідає: Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради 

 

5. Про розгляд листа голови координаційної ради з питань Громадського 

бюджету Табалова А.О. від 30.11.2017 № 1637/21-у ‟Про розгляд питання” 

 

Доповідає:  Пузакова А.А. ‒ заступник начальника 

управління – начальник відділу 

економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки міської ради 

 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 1627 ‟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 

управління – начальник відділу 

економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки міської ради 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 1205 ‟Про визначення 

мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна 

фізичних осіб” 

 

Доповідає:  Пузакова А.А. ‒ заступник начальника 

управління – начальник відділу 

економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки міської ради 

 

8. Про розгляд листа начальника відділу культури і туризму міської ради 

Назарець А.Ф. від 08.12.2017 № 01-23/691 ‟Про розгляд перерозподілу видатків”  

 

Доповідає:  Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури 

і туризму міської ради 

 

 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 1634 ‟Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2017 року № 1137 

‟Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ” 
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Доповідає:   Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

10. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1638 

‟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 міської ради 

 

11. Про погодження доопрацьованого (станом на 13.12.2017) проекту 

рішення міської ради № 1639 ‟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 міської ради 

 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 1624 ‟Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 833 

‟Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я                                                 

м. Кропивницького на 2017 – 2020 роки” 

 

Доповідає:  Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров’я міської ради 

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 1625 ‟Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2013 року № 2524 

‟Про затвердження Програми ‟місцевих стимулів” для працівників охорони 

здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки” 

 

Доповідає:  Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров’я міської ради 

 

 

 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 1632 ‟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”  
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Доповідає:  Колодяжний С.В. ‒ начальник відділу 

фізичної культури та спорту міської ради 

 

15. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1611 

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

2015 року № 3918, 3919, 3920, 3921” 

 

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

      молоді міської ради 

 

16. Про розгляд листа начальника Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького Кухаренка В.І. 

від 12.12.2017 № 248-вих ‟Про перерозподіл видатків” 

 

Доповідає:   Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 1642 ‟Про 

організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького 

на 2018 рік” 

 

Доповідає: Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти 

міської ради 

 

18. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради № 786 

‟Про перейменування Кіровоградського міського соціального гуртожитку для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” 

 

Доповідає: Краснокутський О.В. ‒ директор 

Кіровоградського міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

 

19. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради № 787 

‟Про перейменування Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового 

перебування бездомних осіб” 

 

Доповідає: Краснокутський О.В. ‒ директор 

Кіровоградського міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

20. Про погодження проекту рішення міської ради ‟Про надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста” 

 

Доповідає: Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 
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соціальної підтримки населення міської ради 

 

21. Про звіт голови постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

 

Доповідає:    Волков І.В. ‒ голова постійної комісії 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка детально ознайомила присутніх з проектом рішення 

міської ради № 1609 ‟Про міський бюджет на 2018 рік” з демонстрацією слайдів 

та відповіла на запитання депутатів. 

 

В обговоренні питання взяли участь Бочкова Л.Т., Вергун О.С.,                          

Кришко О.В., Гончаренко О.М., депутати міської ради Волков І.В., Цертій О.М.,                      

Краснокутський О.В., Шамардіна К.О, Смірнов В.О., Яремчук В.С.,                     

Гамальчук М.П., Шамардін О.С. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Волков І.В., голова комісії, який звернув увагу начальника фінансового 

управління на доцільність врахування у проекті міського бюджету на 2018 рік 

видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для вчасного 

залучення та освоєння коштів державних субвенцій, передбачених на 

впровадження у місті державних проектів на умовах співфінансування з міського 

бюджету.  

Наголосив на необхідності погодження проекту рішення міської ради № 

1609 ‟Про міський бюджет на 2018 рік”, незважаючи на недоліки розподілу 

видатків, які в ньому існують.  

 

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

цифри у проекті рішення з урахуванням цифр, доведених у державному бюджеті, 

передбачивши у профільних програмах видатки на виготовлення проектно-

кошторисної документації для впровадження державних проектів на умовах 

співфінансування з міського бюджету.  

На підставі доручення постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку від 

20.11.2017 (протокол № 27) вніс пропозицію передбачити у міському бюджеті на 

2018 рік асигнування Кропивницькій міській організації ‟ТОВАРИСТВО 

ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ” на виконання статутних завдань по Програмі 

‟Турбота” відповідно до поданих організацією пропозицій.  

Запропонував інформацію щодо проекту рішення міської ради № 1609 

‟Про міський бюджет на 2018 рік” взяти до відома. Фінансовому управлінню 

спільно з виконавчими органами міської ради в термін до наступного засідання 

комісії опрацювати пропозиції, озвучені депутатами та головою Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради, та остаточно розглянути питання по суті 

на наступному засіданні постійної комісії.  
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Яремчук В.С., яка висловила стурбованість щодо виділення недостатнього 

фінансового ресурсу смт. Новому у розподілі видатків міського бюджету                             

на 2018 рік та запропонувала розглянути можливість збільшення зазначеної у 

проекті рішення суми на 1,0 млн грн. 

 

Гамальчук М.П., який зауважив на недостатньому фінансуванні у проекті 

міського бюджету на 2018 рік галузі охорони здоров’я в частині виплати 

заробітної плати медичним працівникам, наголосив на необхідності збільшення 

асигнувань на комп’ютеризацію поліклінічних закладів з метою успішного 

впровадження медичної  реформи.  

 

Шамардін О.С., який вніс пропозицію розглянути проект міського 

бюджетну на 2018 рік після затвердження галузевих програм, взяти проект 

рішення до відома та винести на розгляд наступного засідання постійної комісії 

напередодні проведення третього засідання десятої сесії.  

Повідомив про рекомендацію постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища передбачити у міському бюджеті на 2018 

рік кошти на розробку електронного містобудівного кадастру. 

 

Кришко О.В., який звернув увагу на необхідність збільшення фінансування 

Фортечного у місті району на 200 тис. грн для придбання меблів для центру 

соціальної реабілітації дітей – інвалідів у Кропивницькому та на перевезення 

дітей. 

 

Шамардіна К.О., секретар комісії, яка запропонувала розширити межі 

об’єкта ‟Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до парку 

‟Козачий острів”, враховуючи можливість отримання коштів державної субвенції 

на реконструкцію набережної, а саме виключити з його назви слова                        

‟від вул. Михайлівської до парку ‟Козачий острів”. 

Внесла пропозицію перерозподілити кошти Громадського бюджету, які 

передбачені у проекті рішення по головному розпоряднику бюджетних коштів ‒ 

департаменту економіки міської ради, по головних розпорядникам коштів, які 

будуть здійснювати відповідні заходи по реалізації проектів-переможців 

Громадського бюджету. Запропонувала збільшити обсяг громадського бюджету 

на 2018 рік до 7 млн грн. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради № 1609 ‟Про міський бюджет на 

2018 рік” та винести його на розгляд сесії міської ради. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 2,  

‟проти” ‒ 0, 
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‟утримались” ‒ 4. 

Рішення не прийнято. 

 

2. Взяти до відома проект рішення міської ради № 1609 ‟Про міський 

бюджет на 2018 рік”, фінансовому управлінню спільно з виконавчими органами 

міської ради опрацювати даний проект рішення з урахуванням пропозицій 

депутатів та розглянути на наступному засіданні постійної комісії з питань 

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

18.12.2017. 
 

Результати голосування: 

‟за” – 4,  

‟проти” ‒ 0, 

‟утримались” ‒ 2. 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Костенко Л.Д., яка ознайомила присутніх листом управління освіти міської 

ради від 14.12.2017 № 4377/2-01-09 ‟Про надання пропозицій” щодо врахування  

у міському бюджеті на 2017 рік передачу коштів субвенції з державного бюджету 

на інклюзивну освіту із загального фонду міського бюджету до спеціального 

фонду міського бюджету для придбання демонстративного обладнання в 

інклюзивні та спеціальні класи, відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити передачу коштів субвенції з державного бюджету на 

інклюзивну освіту із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету 

для придбання демонстративного обладнання в інклюзивні та спеціальні класи. 

2. Внести зміни до проекту рішення міської ради № 1622 ‟Про внесення 

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

міський бюджет на 2017 рік” відповідно до листа управління освіти міської ради 

від 14.12.2017 № 4377/2-01-09 ‟Про надання пропозицій”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

  Рішення прийнято.  

 

3. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка детально ознайомила присутніх з доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 1622 ‟Про внесення змін до рішення 

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

бюджет на 2017 рік” та відповіла на запитання членів комісії. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1622 ‟Про 
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внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року 

№ 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік” з урахуванням змін відповідно до листа 

управління освіти міської ради від 14.12.2017 № 4377/2-01-09 ‟Про надання 

пропозицій”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка детально ознайомила присутніх з доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 769 ‟Про перейменування фінансового 

управління Кіровоградської міської ради та затвердження Положення про 

фінансове управління Міської ради міста Кропивницького” та відповіла на 

запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 769 ‟Про 

перейменування фінансового управління Кіровоградської міської ради та 

затвердження Положення про фінансове управління Міської ради міста 

Кропивницького”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Пузакову А.А., яка ознайомила присутніх з листом голови координаційної 

ради з питань Громадського бюджету Табалова А.О. від 30.11.2017 № 1637/21-у 

‟Про розгляд питання” щодо розгляду можливості збільшення обсягу 

Громадського бюджету на 2018 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити питання щодо збільшення обсягу Громадського бюджету                                     

на 2018 рік на 2,0 млн грн до 7,0 млн грн.  

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

6. СЛУХАЛИ: 

Пузакову А.А., яка пояснила основні положення проекту рішення міської 

ради № 1627 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                        

від 27 червня 2017 року № 985 ‟Про затвердження Програми реалізації 
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громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-                        

2020 роки” та відповіла за запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1627 ‟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”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Пузакову А.А., яка пояснила основні положення проекту рішення міської 

ради № 1205 ‟Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб” та відповіла за запитання 

членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1205 ‟Про визначення 

мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна 

фізичних осіб”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Назарець А.Ф., яка ознайомила присутніх з листом відділу культури і 

туризму міської ради від 08.12.2017 № 01-23/691 ‟Про розгляд перерозподілу 

видатків” та відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити перерозподіл видатків по відділу культури і туризму на 2017 рік 

відповідно до листа відділу культури і туризму міської ради від 08.12.2017                              

№ 01-23/691. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

9. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення 

міської ради № 1634 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 10 жовтня 2017 року № 1137 ‟Про договори з реструктуризації заборгованості 
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за спожитий природний газ” та відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1634 ‟Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2017 року № 1137 ‟Про 

договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який пояснив підстави щодо підготовки доопрацьованого 

проекту рішення міської ради № 1638 ‟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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1638 ‟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. 

 

Член комісії Краснокутський О.В. долучився до засідання постійної 

комісії. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який пояснив підстави щодо підготовки доопрацьованого 

(станом на 13.12.2017) проекту рішення міської ради № 1639 ‟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 Бочкова Л.Т., Волков І.В., Цертій О.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1639                                     

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

2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою                             



12 

 

та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                             

на 2017-2021 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка пояснила підстави щодо підготовки проекту рішення 

міської ради № 1624 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 15 березня 2017 року № 833 ‟Про затвердження Програми розвитку галузі 

охорони здоров’я м. Кропивницького на 2017 – 2020 роки” та відповіла на 

запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1624 ‟Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 833 ‟Про 

затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 

2017 – 2020 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка пояснила підстави щодо підготовки проекту рішення 

міської ради № 1625 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 07 листопада 2013 року № 2524 ‟Про затвердження Програми ‟місцевих 

стимулів” для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки” 

та відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1625 ‟Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2013 року № 2524 ‟Про 

затвердження Програми ‟місцевих стимулів” для працівників охорони здоров’я 

м. Кіровограда на 2013-2017 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Колодяжного С.В., який пояснив підстави щодо підготовки проекту 

рішення міської ради № 1632 ‟Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 ‟Про затвердження 
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Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому                                      

на 2017-2020 роки”. Зауважив, що за погодженням з фінансовим управлінням 

міської ради пропонується внести зміни до нової редакції Заходів щодо 

інвестиційного розвитку території, запропонованих даним проектом рішення, а 

саме збільшити фінансове забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної 

документації заходу ‟Реконструкція стадіону ‟Юність” комунального закладу 

‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2”, вул. Курганна, 64”                              

до 309,0 тис. грн. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до нової редакції Заходів щодо інвестиційного розвитку 

території, запропонованих проектом рішення № 1632, а саме збільшити 

фінансове забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної документації 

заходу ‟Реконструкція стадіону ‟Юність” комунального закладу ‟Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 2”, вул. Курганна, 64” до 309,0 тис. грн. 

2. Погодити проект рішення міської ради № 1632 ‟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” зі змінами. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

Дорохіну Л.В., яка пояснила підстави щодо підготовки доопрацьованого 

проекту рішення міської ради № 1611 ‟Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 3921” та 

відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1611                              

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

2015 року № 3918, 3919, 3920, 3921”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який ознайомив присутніх з листом Головного управління 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького 

Кухаренка В.І. від 12.12.2017 № 248-вих ‟Про перерозподіл видатків” та відповів 

на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 
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Погодити перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджетних 

призначень головного розпорядника на 2017 рік згідно з пропозиціями, 

викладеними у листі Головного управління житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького від 12.12.2017 № 248-вих. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

Голова комісії Волков І.В. залишив засідання постійної комісії. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Костенко Л.Д., яка пояснила підстави щодо підготовки проекту рішення 

міської ради № 1642 ‟Про організацію харчування учнів та вихованців закладів 

освіти м. Кропивницького на 2018 рік” та відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., член комісії, який запропонував врахувати у проекті 

рішення міської ради № 1642 ‟Про організацію харчування учнів та вихованців 

закладів освіти м. Кропивницького на 2018 рік” категорію учнів ‒ дітей учасників 

бойових дій, які брали участь у миротворчих місіях на територіях інших держав. 

Цертій О.М., заступник голови комісії, запропонував взяти проект рішення 

до відома та доопрацювати в частині розгляду можливості розширення кола осіб, 

зазначених депутатом Краснокутським О.В. 

 

В обговоренні питання взяли участь Костенко Л.Д., Вовк Ю.М., всі члени 

комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Проект рішення міської ради № 1642 ‟Про організацію харчування учнів 

та вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2018 рік” до відома. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Краснокутського О.В., член комісії, який пояснив підстави щодо 

підготовки доопрацьованого проекту рішення міської ради № 786 ‟Про 

перейменування Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та відповів на запитання 

членів комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 786 ‟Про 

перейменування Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”. 
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Результати голосування: 

‟за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

Голова комісії Волков І.В. долучився до засідання постійної комісії. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Краснокутського О.В., який пояснив підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 787 ‟Про перейменування 

Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних 

осіб” та відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 787 ‟Про перейменування 

Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних 

осіб”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

‟Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста” 

(додається), повідомила про зміни, які пропонується внести до даного проекту 

рішення на підставі рішення комісії з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста, а саме надати одноразову адресну 

грошову допомогу 83 мешканцям міста, що є важкохворими і потребують 

значних коштів для лікування, на загальну суму 305 100,0 грн. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до проекту рішення міської ради ‟Про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста”, а саме надати одноразову 

адресну грошову допомогу 83 мешканцям міста, що є важкохворими і 

потребують значних коштів для лікування, на загальну суму 305 100,0 грн. 

2. Погодити проект рішення міської ради ‟Про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста” зі змінами. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

21. СЛУХАЛИ: 

Волкова І.В., який надав інформацію по звіту голови постійної комісії 

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

економічного розвитку. 



16 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект звіту голови постійної комісії міської ради з питань 

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

2. Голові постійної комісії Волкову І.В. доповісти звіт голови постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку на сесії міської ради. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Голова комісії         І. Волков 

 

Секретар комісії        К. Шамардіна 

 

 
 

 

 

 


