
  

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 30 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку 
 

від 01 лютого 2018 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії: Волков І.В. 

 

Присутні члени комісії: 

 

 

 

 

Відсутні: 

Цертій О.М. - заступник голови комісії, 

Шамардіна К.О. - секретар комісії,  

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

Сергієнко Г.В 

 

Товстоган Б.С. 
 

Запрошені: 

 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького; 

 

Бабаєва О.В. - начальник відділу інформаційно-

комп’ютерного забезпечення Міської ради міста 

Кропивницького; 

 

Вергун О.С. – начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького; 

 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної 

підтримки населення Міської ради міста 

Кропивницького; 

 

Владов Р.П. - начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького; 

 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної 

власності Міської ради міста Кропивницького; 
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Лісняк Н.А. - начальник відділу з охорони 

культурної спадщини управління містобудування 

та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького; 
 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора з мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони Міської ради 

міста Кропивницького; 

 

Макарук О.О. - начальник управління охорони 

здоров'я Міської ради міста Кропивницького; 

 

Масло Л.Я. – начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького; 

 

Сливенко Н.О. – т.в.о. начальника відділу 

кадрової роботи Міської ради міста 

Кропивницького; 

 

Федоров В.П. - командир міської дружини 

Міської ради міста Кропивницького; 

 

Шишко О.М. - завідувач сектора з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами 

Міської ради міста Кропивницького; 

 

Якунін С.В. - начальник відділу по роботі із 

засобами масової інформації Міської ради міста 

Кропивницького 

 

  

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

Мосін О.В. – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

депутати міської ради: Артюх О.І., 

Гамальчук М.П. 

Луценко О.В.  – директор комунального 

підприємства «Електротранс» Міської ради міста 

Кропивницького», 

представники засобів масової інформації 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 1667 «Про 

затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення 

сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2018 рік» 

Доповідає: Краснокутський О.В. - директор 

Кропивницького міського центру 

соціальних служб для 

становлення сім'ї, дітей та молоді  

 

2.  Про погодження проекту рішення міської ради № 1617 «Про 

затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2018 рік» 

Доповідає: Масло Л.Я. – начальник 

управління апарату Міської ради 

міста Кропивницького 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 1607 «Про 

затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної 

спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки» 

Доповідає: Лісняк Н.А. - начальник відділу з 

охорони культурної спадщини 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 1620 «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого                   

2016 року № 63 «Про затвердження Програми інформатизації та 

електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки» 

Доповідає: Бабаєва О.В. - начальник відділу 

інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

 

 



 4 
 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 1628 «Про 

затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками 

міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2018 рік» 

Доповідає: Сливенко Н.О. – т.в.о. начальника 

відділу кадрової роботи Міської 

ради міста Кропивницького 
 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 1631 «Про 

затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста 

Кропивницького на 2018 рік» 

Доповідає: Федоров В.П. - командир міської 

дружини Міської ради міста 

Кропивницького; 
 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 1641 «Про 

затвердження Програми управління комунальним майном на 2018 рік» 

Доповідає: Колюка О.С. - начальник 

управління комунальної 

власності Міської ради міста 

Кропивницького 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 1635 «Про 

передачу майна військовій частині А1840» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач 

сектора з мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони 

Міської ради міста 

Кропивницького 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 1645 «Про 

затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 

2018-2020 роки» 

Доповідає: Владов Р.П. - начальник 

управління земельних відносин 

та охорони навколишнього 

природного середовища Міської 

ради міста Кропивницького 
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10. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради               

№ 1649 «Про затвердження Програми економічної підтримки засобів масової 

інформації міста Кропивницького на 2018 рік» (додається) 

Доповідає: Якунін С.В. - начальник відділу 

по роботі із засобами масової 

інформації Міської ради міста 

Кропивницького 
 

11 Про погодження проекту рішення міської ради № 1654 «Про 

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки» 

Доповідає: Вергун О.С. – начальник 

управління розвитку транспорту 

та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 1671 «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада                 

2017 року № 1194 «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 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 1672 «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 

управління соціальної підтримки 

населення Міської ради міста 

Кропивницького 
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Про виділення додаткових коштів для реалізації Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки» (по галузі «Охорона 

здоров'я») (лист від 31.01.2018 № 383 начальника управління охорони здоров'я 

Макарук О.О.) 

Доповідає: Макарук О.О. - начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста 

Кропивницького 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 1673 «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 

управління соціальної підтримки 

населення Міської ради міста 

Кропивницького 

 

СЛУХАЛИ: 

 Волкова І.В., який запропонував затвердити порядок денний комісії 

відповідно до переліку питань, які зареєстровані в управлінні апарату міської 

ради для розгляду постійною комісією Міської ради міста Кропивницького з 

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

розвитку.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

Макарук О.О., яка внесла пропозицію включити до порядку денного 

комісії питання: 

 про виділення додаткових коштів для реалізації Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 

та членів їх сімей на 2017-2019 роки». 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити порядок денний засідання постійної комісії відповідно до 

переліку питань, які зареєстровані в управлінні апарату міської ради для 

розгляду постійною комісією Міської ради міста Кропивницького з питань 

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

з урахуванням пропозицій включити до порядку денного комісії питання,         

а саме: 
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 про виділення додаткових коштів для реалізації Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки». 

 

                                              Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Краснокутського О.В., який ознайомив членів комісії з проектом 

рішення міської ради № 1667 «Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді                                         

м. Кропивницького на 2018 рік». Олег Володимирович повідомив, що від 

Міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» в Міській 

раді міста Кропивницького надійшли пропозиції щодо внесення змін до 

проекту рішення, а саме: 

на виконання Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» внести зміни до: 

розділу 4 «Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2018 рік», після 

слів «попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та 

молодіжному середовищі» доповнити словами «запобігання та протидія 

домашньому насильству»; 

розділу 5: «Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку 

галузі на 2018 рік» після слів «попередження бродяжництва та жебракування 

в дитячому та молодіжному середовищі» доповнити словами «запобігання та 

протидія домашньому насильству»; 

розділу 8: «Напрями реалізації заходів Програми» доповнити 

наступними заходами:  

підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм, причин і 

наслідків домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення до 

насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, небайдужого 

ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей, 

викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок 

і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються; 

організація і проведення серед населення, у тому числі серед дітей та 

молоді, інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству, роз’яснення його форм, проявів і наслідків. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1667 «Про затвердження 

Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та 

молоді м. Кропивницького на 2018 рік» з урахуванням пропозицій 

Міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» в Міській 

раді міста Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Масло Л.Я., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1617 «Про затвердження перспективного плану роботи міської ради 

на 2018 рік» та пояснила його основні положення. Людмила Яківна 

запропонувала постійній комісії ініціювати включити вищезазначений проект 

рішення міської ради до додаткового переліку питань (п'ятого засідання) до 

порядку денного десятої сесії Міської ради міста Кропивницького. 

Відповідно до порядку оприлюднення проектів рішень міської ради, терміни 

оприлюднення витримані, це стосується також тих проектів рішень міської 

ради, які розглядає постійна комісія в рамках проведення п'ятого засідання 

десятої сесії Міської ради міста Кропивницького. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

Під час обговорення питання Краснокутський О.В. залишив засідання 

постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1617 «Про затвердження 

перспективного плану роботи міської ради на 2018 рік». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Лісняк Н.А., яка ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1607 «Про затвердження Програми паспортизації нерухомих 

пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки» та 

посянила його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

Під час обговорення питання Краснокутський О.В. долучився до 

роботи постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1607 «Про затвердження 

Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини міста 

Кропивницького на 2018-2020 роки».  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Бабаєву О.В., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1620 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

23 лютого 2016 року № 63 «Про затвердження Програми інформатизації та 

електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1620 «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 «Про 

затвердження Програми інформатизації та електронного самоврядування 

«Електронне місто» на 2016-2018 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Сливенко Н.О., яка ознайомила з проектом рішення міської ради № 1628 

«Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 

2018 рік». 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 1628 «Про затвердження 

Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради 

та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6.СЛУХАЛИ: 

 Федорова В.П., який ознайомив з проектом рішення міської ради № 1631 

«Про затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста 

Кропивницького на 2018 рік» та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 1631 «Про затвердження 

Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького на 

2018 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7.СЛУХАЛИ: 

 Колюку О.С., який ознайомив з проектом рішення міської ради                   

№ 1641 «Про затвердження Програми управління комунальним майном на 

2018 рік». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Цертій О.М., запропонував доопрацювати проект рішення міської 

ради, зазначити в Програмі управління комунальним майном на 2018 рік 

заходи інвентаризації цілісного майнового комплексу ДП «Кіровоградтепло». 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Під час 

обговорення питання Волков І.В. залишив засідання постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської № 1641 «Про затвердження 

Програми управління комунальним майном на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 1635 «Про передачу майна військовій частині А1840». 

 

 В обговоренні питання взяли участь члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської № 1635 «Про передачу майна 

військовій частині А1840». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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9. СЛУХАЛИ: 

 Владова Р.П., який ознайомив членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 1645 «Про затвердження Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення на 2018-2020 роки». 

 

 В обговоренні питання взяли участь члени комісії. Волков І.В. долучився 

до роботи постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1645 «Про затвердження 

Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Якуніна С.В., який ознайомив членів комісії з доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 1649 «Про затвердження Програми 

економічної підтримки засобів масової інформації міста Кропивницького на 

2018 рік». 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1649 «Про 

затвердження Програми економічної підтримки засобів масової інформації 

міста Кропивницького на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 2; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 4. 

Рішення  не  прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Краснокутський О.В., який запропонував доопрацювати проект 

рішення міської ради № 1649 «Про затвердження Програми економічної 

підтримки засобів масової інформації міста Кропивницького на 2018 рік»          

з головами депутатських фракцій в Міській раді міста Кропивницького та 

винести на розгляд постійної комісії. 
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11. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1654 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки». 
 

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

Мосін О.В., Луценко О.В. 

 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1654 «Про затвердження 

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у                      

м. Кропивницькому на 2018-2019 роки» з урахуванням наступних змін,              

а саме: 

1. Текст проекту Програми привести у відповідність до Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 19.12.2017             

№ 2249-VIIІ: слова «інвалід» замінити словами «особи з інвалідністю»; 

«інваліди війни» замінити словами «особи з інвалідністю внаслідок війни»; 

слова «дитина-інвалід» замінити словами «дитина з інвалідністю» у 

відповідному відмінку і числі. 

2. В додатку 1 «Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких в 

автобусах загального користування м. Кропивницького, що працюють у 

режимі маршрутного таксі, передбачаються компенсаційні відшкодування» 

включити категорію «пенсіонери за віком». 

3. В додатку 3 «Перелік основних заходів на виконання Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому 

на 2018 – 2019 роки та джерела їх фінансування» у заході «Придбання 

автотранспорту (нові автобуси у кількості 10 одиниць)» замінити суму  з 

30 000, 0 тис. грн  на суму 36 000, 0 тис. грн. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

 Шишка О.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1671 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про затвердження Міської 

програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-

2020 роки» та пояснив причину внесення змін. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 1671 «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 

«Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

«Безпечне місто» на 2017-2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 Вовк Ю.М., яка ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1672 «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». 

 Макарук О.О., яка ознайомила із листом від 31.01.2018 № 383 

начальника управління охорони здоров'я про виділення додаткових коштів 

для реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки»        

(по галузі «Охорона здоров'я»). 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити управлінню соціальної підтримки населення Міської ради 

міста Кропивницького спільно з управлінням охорони здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького та фінансовим управлінням Міської ради міста 

Кропивницького опрацювати лист управління охорони здоров'я від 31.01.2018 

№ 383 про виділення додаткових коштів для реалізації Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 

та членів їх сімей на 2017-2019 роки» та винести пропозиції на наступне 

засідання постійної комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

  Вовк Ю.М., яка ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1673 «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». 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Мосін О.В., який повідомив, що до Міської ради міста Кропивницького 

звернувся Голова Кіровоградської міської організації «Партія ветеранів 

Афганістану» Гайдабура О.П. з клопотанням від 31.01.2018 № 01/01 з нагоди 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, воїнів-

інтернаціоналістів, інвалідів війни та членів сімей загиблих щодо збільшення 

грошової допомоги  з 1 тис.грн  до  5 тис.грн  (додається). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до проекту Заходів щодо реалізації Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 

міста на 2017-2019 роки, а саме: 

у пункті 4 (стовпчик 9)  цифри «65,2» замінити на «35,2»,                 

цифри «40,0» замінити на «20,0»,   цифри «20,0» замінити на «10,0»; 
 

у пункті 12 (стовпчик 9) цифри «636,0» замінити на «666,0», цифри 

«590,0» замінити на «620,0». 

 

2.  Погодити проект рішення міської ради № 1673 «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» з урахуванням 

вищезазначених змін. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії         І.Волков 

 

Секретар комісії         К.Шамардіна 


