
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   № 29 

засідання постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування  

та соціально-економічного розвитку 

 

від 18 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., 

Товстоган Б.С., Сергієнко Г.В. 

 

Запрошені: Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради; 

Ксеніч В.М. ‒ начальник управління 

капітального будівництва міської ради; 

Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров’я міської ради; 

Масло Л.Я. ‒ начальник управління апарату 

міської ради; 

Паливода А.А. ‒ начальник управління 

економіки міської ради 

 

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

Грабенко О.В. ‒ заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

 Мосін О.В. ‒ заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

 депутати міської ради: 

Шамардін О.С., Шутка В.В.; 

  Гончаренко О.М. ‒ голова Кропивницької 

міської організації ‟ТОВАРИСТВО 

ЧЕРВРНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ”; 

представники засобів масової інформації 
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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 погодження проекту рішення міської ради № 1647 ‟Про дію рішень 

Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 № 3949 (зі змінами від 23.02.2016                

№ 96, від 15.03.2017 № 852) та від 23.02.2016 № 93 на 2018 рік” 

 

Доповідає: Паливода А.А. ‒ начальник управління 

економіки міської ради 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради та депутатів щодо внесення змін до проекту 

рішення міської ради № 1609 ‟Про міський бюджет на 2018 рік”: 

1. Внести зміни до розподілу видатків по головному розпоряднику                       

коштів ‒ управлінню капітального будівництва (додаток 5), а саме: 

1) по об’єктах за КПКВ 1517310 ‟Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства” (пропозиція, схвалена виконавчим комітетом 

міської ради): 

зменшити видатки на об’єкти: 

‟Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі України, 

Дарвіна, Степняка-Кравчинського” ‒ (-3 000,0 тис. грн); 

‟Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна з точкою 

підключення по вул. Гетьмана Сагайдачного” ‒ (-700,0 тис. грн); 

‟Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівській” ‒                            

(-800,0 тис. грн); 

‟Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по                                         

вул. Металургів, 7-а, смт Нове, м. Кропивницький” ‒ (-1 000,0 тис грн); 

збільшити видатки на об’єкт: 

‟Реконструкція господарського блоку пологового будинку по вул. Олени 

Журливої, 1 під житловий будинок” ‒ (+5 500,0 тис. грн); 

2) змінити назву об’єкта ‟Реконструкція набережної р. Інгул від                                      

вул. Михайлівської до парку ‟Козачий острів” на ‟Реконструкція набережної                    

р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської” (пропозиція                                       

депутата Шамардіної К.О.). 

 

2. Збільшити доходи та видатки по: 

1) головному розпоряднику коштів ‒ департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій (Громадський бюджет) на (+2,0 млн грн) за 

рахунок збільшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб на                             
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(+2,0 млн грн) (пропозиція координаційної ради з питань Громадського бюджету, 

погоджена постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 14.12.2017); 

2) управлінню містобудування та архітектури на створення земельного 

кадастру у складі містобудівного кадастру (пропозиція депутата                          

Шамардіна О.С.) на (+1,0 млн грн) за рахунок доходів: 

по загальному фонду міського бюджету за кодом 24060300 ‟Інші 

надходження” ‒ (+300,0 тис грн); 

по спеціальному фонду міського бюджету за кодом 241700000 

‟надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту” ‒ (+700,0 тис. грн). 

 

3. Здійснити перерозподіл видатків по головному розпоряднику коштів ‒ 

управлінню охорони здоров’я міської ради (доручення постійної комісії міської 

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

економічного розвитку від 14.12.2017), а саме:  

збільшити видатки за КПКВ 0712152 ‟Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я” (фінансова підтримка Кропивницькій міській організації 

‟ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ”) на (+545,0 тис. грн) за 

рахунок зменшення видатків резервного фонду на (-545,0 тис. грн). 

Проінформувала, що 14.12.2017 постійною комісією міської ради з питань 

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

підтримана пропозиція депутата Шамардіної К.О. перерозподілити кошти 

Громадського бюджету, передбачені по головному розпоряднику бюджетних 

коштів ‒ департаменту економіки міської ради, по головних розпорядниках 

коштів, які будуть здійснювати відповідні заходи з реалізації проектів-

переможців Громадського бюджету. Зауважила, що здійснити такий перерозподіл 

немає можливості у зв’язку з відсутністю пропозицій від виконавчих органів. 

Відповіла на запитання членів комісії.  

 

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

Макарук О.О., Паливода А.А., депутати міської ради Волков І.В., Цертій О.М.,            

Краснокутський О.В., Шамардіна К.О. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти за основу проект рішення міської ради № 1609 ‟Про міський 

бюджет на 2018 рік”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6,  

‟проти” ‒ 0, 

‟утримались” ‒ 1. 

Рішення прийнято. 
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2. Погодити пропозицію щодо збільшення доходів та видатків по 

головному розпоряднику коштів ‒ департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій (Громадський бюджет) на (+2,0 млн грн) за рахунок 

збільшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб на (+2,0 млн грн).  

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

  Рішення прийнято.  

 

3. Погодити пропозицію щодо збільшення видатків по головному 

розпоряднику коштів ‒ управлінню містобудування та архітектури на створення 

земельного кадастру у складі містобудівного кадастру на (+1,0 млн грн) за 

рахунок доходів: 

по загальному фонду міського бюджету за кодом 24060300 ‟Інші 

надходження” ‒ (+300,0 тис грн); 

по спеціальному фонду міського бюджету за кодом 241700000 

‟Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту” ‒ (+700,0 тис. грн). 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

  Рішення прийнято.  

 

4. Погодити збільшення видатків по головному розпоряднику коштів ‒ 

управлінню охорони здоров’я міської ради, а саме за КПКВ 0712152 ‟Інші 

програми та заходи у сфері охорони здоров’я” (фінансова підтримка 

Кропивницькій міській організації ‟ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 

УКРАЇНИ”) на (+545,0 тис. грн) за рахунок зменшення видатків резервного 

фонду на (-545,0 тис. грн). 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

  Рішення прийнято.  

 

5. Погодити внесення змін до додатку 5 до проекту рішення міської ради                       

№ 1609, а саме змінити назву об’єкта ‟Реконструкція набережної р. Інгул                              

від вул. Михайлівської до парку ‟Козачий острів” на ‟Реконструкція набережної 

р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

  Рішення прийнято.  
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6. Погодити внесення змін до розподілу видатків по головному 

розпоряднику коштів ‒ управлінню капітального будівництва (додаток 5) по 

об’єктах за КПКВ 1517310 ‟Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства, а саме: 

зменшити видатки на об’єкти: 

‟Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, 

Дарвіна, Степняка-Кравчинського” ‒ (-3 000,0 тис. грн); 

‟Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна з точкою 

підключення по вул. Гетьмана Сагайдачного” ‒ (-700,0 тис. грн); 

‟Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівській” ‒                            

(-800,0 тис. грн); 

‟Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по                                         

вул. Металургів, 7-а, смт Нове, м. Кропивницький” ‒ (-1 000,0 тис грн); 

збільшити видатки на об’єкт: 

‟Реконструкція господарського блоку пологового будинку по вул. Олени 

Журливої, 1 під житловий будинок” ‒ (+5 500,0 тис. грн). 

 

Результати голосування: 

‟за” – 4,  

‟проти” ‒ 1, 

‟утримались” ‒ 2. 

Рішення прийнято. 

 

7. Винести проект рішення міської ради № 1609 ‟Про міський бюджет на 

2018 рік” на розгляд сесії міської ради з урахуванням пропозицій, погоджених 

постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6,  

‟проти” ‒ 0, 

‟утримались” ‒ 1. 

Рішення прийнято. 

 

Депутати Краснокутський О.В., Цертій О.М. залишили засідання 

постійної комісії.  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки  проекту 

рішення міської ради № 1647 ‟Про дію рішень Кіровоградської міської ради                    

від 27.01.2015 № 3949 (зі змінами від 23.02.2016 № 96, від 15.03.2017 № 852) та 

від 23.02.2016 № 93 на 2018 рік”, відповів на запитання членів комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1647 ‟Про дію рішень 

Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 № 3949 (зі змінами від 23.02.2016                  

№ 96, від 15.03.2017 № 852) та від 23.02.2016 № 93 на 2018 рік” та винести на 

розгляд десятої сесії міської ради. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

  Рішення прийнято.  

 

  

 

Голова комісії         І. Волков 

 

Секретар комісії        К. Шамардіна 

 

 
 

 

 

 


