
У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 31 

засідання постійної комісії з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку 

 

від 12 лютого 2018 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: Білокінь С.В. ‒ заступник начальника 

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького; 

  Бойко С.В. ‒ депутат Міської ради міста 

Кропивницького; 

  Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

  Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення Міської 

ради міста Кропивницького; 

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

молоді управління молоді і спорту Міської 

ради міста Кропивницького; 

Кравцов А.О. ‒ представник                                       

ГО ‟Перспектива міста”; 

 

Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста 

Кропивницького; 
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Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького; 

 Паливода А.А. ‒ директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького; 

 Шевченко А.О. ‒ начальник управління 

адміністративних послуг Міської ради 

міста Кропивницького; 

  Якунін С.В. ‒ начальник відділу по роботі 

із засобами масової інформації Міської 

ради міста Кропивницького 

 

Присутні:  Дзюба Н.Є. ‒ заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

 депутати Міської ради міста 

Кропивницького: 

Артюх О.І., Гамальчук М.П.; 

Сінченко Д.В. ‒ голова Кіровоградської 

обласної організації “Асоціація 

Політичних Наук”; 

представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

1. Про погодження доопрацьованого 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” (на виконання протокольного доручення 

постійної комісії від 01.02.2018, протокол № 30)  

 

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:  Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького 
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Питання 2 ‒ 5 доповідає Дорохіна Л.В. ‒ начальник відділу сім’ї та 

молоді управління молоді і спорту Міської ради міста Кропивницького 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 1613 ‟Про 

затвердження Міської програми “Молодь” на 2018 - 2020 роки”  

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 1614 ‟Про 

затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018- 2020 роки” 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 1615 ‟Про 

затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на                    

2018 - 2020 роки” 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 1616 ‟Про 

затвердження Міської цільової соціальної програми реформування системи 

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 

2018 - 2020 роки” 

 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 1629 ‟Про 

затвердження Програми розвитку мікрорайонів на 2018 – 2020 роки та 

Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на 

фінансування цієї Програми” 

 

Доповідає: Бойко С.В. ‒ депутат Міської ради 

міста Кропивницького 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 1656 ‟Про 

порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств 

Міської ради міста Кропивницького” 

 

Доповідає: Цертій О.М. ‒ депутат Міської ради 

міста Кропивницького 

 

8. Про розгляд пропозиції щодо створення робочої групи з питань 

розробки проекту реконструкції набережної р. Інгул (лист від 23.01.2018                        

№ 480 голови громадської організації ‟Перспектива міста”                           

Стрижакова А.О.) 

 

Доповідає:  Кравцов А.О. ‒ представник                                       

ГО ‟Перспектива міста” 

Питання 9 ‒ 15 доповідає Паливода А.А. ‒ директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста Кропивницького 
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9. Про погодження проекту рішення міської ради № 1675 ‟Про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда 

на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки за 2017 рік” 

 

10. Про погодження проекту рішення міської ради № 1652 ‟Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки”  

 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 1662 ‟Про 

затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького                                      

на 2018-2020 роки” 

 

12. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради 

№ 1666 ‟Про надання у 2018 році пільг щодо сплати державного мита за 

видачу певних видів документів”  

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 1668 ‟Про 

затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки” 

 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 1669 ‟Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня                       

2016 року № 148 ‟Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки” 

 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 1674 ‟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”  

 

Питання 16 ‒ 18 доповідає Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького 

 

16. Про виділення додаткових коштів на 2018 рік (лист від 31.01.2018   

№ 384  начальника управління охорони здоров'я Макарук О.О.) 

 

17. Про виділення додаткових коштів на поточний ремонт (лист                             

від 07.02.2018 № 497 начальника управління охорони здоров'я Макарук О.О.) 

 

18. Про погодження проекту рішення міської ради ‟Про продовження 

терміну дії Програми ‟місцевих стимулів” для працівників охорони здоров’я”  
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19. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради 

№ 1610 ‟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: Білокінь С.В. ‒ заступник 

начальника управління капітального 

будівництва Міської ради міста 

Кропивницького 

 

20. Про погодження проекту рішення міської ради № 1664 ‟Про 

звільнення окремих категорій осіб, від оплати вартості                                                    

деяких адміністративних послуг, яка зараховується до бюджету міста 

Кропивницький” 

 

Доповідає: Шевченко А.О. ‒ начальник 

управління адміністративних послуг 

Міської ради міста Кропивницького 

 

21. Про розгляд питання щодо перерозподілу видатків міського 

бюджету (листи начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства Кухаренка В.І. від 12.02.2018 № 290/04-01-06 від 12.02.2018                      

№ 290/04-01-06, від 12.02.2018 № 288/04-01-06) 

 

Кухаренко В.І. ‒ начальник 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького 

 

22. Про погодження проекту рішення міської ради № 1663 ‟Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 

2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет на 2018 рік” 

 

Доповідає: Бочкова Л.Т. ‒ начальник 

фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького 
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1. СЛУХАЛИ: 

Вовк Ю.М., яка доповіла про виконання протокольного доручення 

постійної комісії постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку від 01.02.2018                            

(протокол № 30), підготовку доопрацьованого 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 їх сімей 

на 2017-2019 роки” та ознайомила зі змінами, внесеними до Заходів щодо 

реалізації зазначеної Програми. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Краснокутський О.В., член комісії, який запропонував внести зміни до 

міського бюджету на 2018 рік в частині виділення додаткового фінансування 

по галузі ‟Охорона здоров’я” для реалізації Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх 

сімей на 2017-2019 роки, а саме передбачити додатковий фінансовий ресурс в 

сумі 940,0 тис. грн для забезпечення лікування учасників бойових дій в АТО 

(учасників АТО), членів сімей та харчування у стаціонарних лікувальних 

закладах міста, з них: 

на забезпечення лікування ‒ 700,0 тис. грн, 

на забезпечення харчування ‒ 240,0 тис. грн,  

які передбачити за рахунок зменшення показників резервного фонду 

міського бюджету.  

Внести відповідні зміни до доопрацьованого 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 їх сімей 

на 2017-2019 роки”. 

 

В обговоренні питання взяли участь Дзюба Н.Є, Бочкова Л.Т.,                          

Макарук О.О., Вовк Ю.М., депутати Волков І.В., Цертій О.М, 

Краснокутський О.В., Гамальчук М.П., Шамардіна К.О. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити внесення змін до міського бюджету на 2018 рік в частині 

виділення додаткового фінансування по галузі ‟Охорона здоров’я”                          

в сумі 940,0 тис. грн за рахунок зменшення показників резервного фонду 

міського бюджету для реалізації Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей                                        

на 2017-2019 роки на забезпечення лікування учасників бойових дій в АТО 

(учасників АТО) та членів їх сімей і харчування у стаціонарних лікувальних 

закладах міста, з них: 
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на забезпечення лікування ‒ 700,0 тис. грн, 

на забезпечення харчування ‒ 240,0 тис. грн 

 

2. Внести зміни до доопрацьованого 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”, а саме передбачити фінансування на 

лікування учасників бойових дій в АТО (учасників АТО) та членів їх сімей і 

харчування у стаціонарних лікувальних закладах міста в сумі 940,0 тис. грн,                         

з них: 

на забезпечення лікування ‒ 700,0 тис. грн, 

на забезпечення харчування ‒ 240,0 тис. грн. 

 

3. Погодити доопрацьований проект 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” зі змінами. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Дорохіну Л.В., яка доповіла про підстави щодо підготовки проекту 

рішення міської ради № 1613 ‟Про затвердження Міської програми “Молодь” 

на 2018 - 2020 роки” та ознайомила з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1613 ‟Про затвердження 

Міської програми “Молодь” на 2018 - 2020 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Дорохіну Л.В., яка доповіла по проекту рішення міської ради № 1614 

‟Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018- 2020 роки” та 

відповіла на запитання членів комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1614 ‟Про затвердження 

Міської програми підтримки сімей на 2018- 2020 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Дорохіну Л.В., яка доповіла по проекту рішення міської ради № 1615 

‟Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 

2018 - 2020 роки” та відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1615 ‟Про затвердження 

Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Дорохіну Л.В., яка доповіла по проекту рішення міської ради № 1616 

‟Про затвердження Міської цільової соціальної програми реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2018 - 2020 роки” та відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1616 ‟Про затвердження 

Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів                          

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,                                         

на 2018 - 2020 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Бойка С.В., який доповів про підстави щодо підготовки проекту рішення 

міської ради № 1629 ‟Про затвердження Програми розвитку мікрорайонів на 

2018 – 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, 

передбачених на фінансування цієї Програми” та ознайомив з основними його 

положеннями. 
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В обговоренні питання взяли участь депутати Бойко С.В., Волков І.В., 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1629 ‟Про затвердження 

Програми розвитку мікрорайонів 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. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Цертія О.М., який пояснив передумови щодо підготовки проекту 

рішення міської ради № 1656 ‟Про порядок оприлюднення інформації про 

діяльність комунальних підприємств Міської ради міста Кропивницького” та 

ознайомив з основними його положеннями. 

 

Члени комісії Волков І.В., Краснокутський О.В. виступили на підтримку 

проекту рішення міської ради № 1656 ‟Про порядок оприлюднення інформації 

про діяльність комунальних підприємств Міської ради міста 

Кропивницького”. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1656 ‟Про порядок 

оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств Міської 

ради міста Кропивницького”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Кравцова А.О, який ознайомив членів комісії з листом голови 

громадської організації ‟Перспектива міста” Стрижакова А.О. від 23.01.2018 

№ 480 щодо створення робочої групи з питань розробки проекту реконструкції 

набережної річки Інгул. 
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ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома лист голови громадської організації ‟Перспектива 

міста” Стрижакова А.О. від 23.01.2018 № 480 щодо створення робочої групи з 

питань розробки проекту реконструкції набережної річки Інгул. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який ознайомив членів комісії зі звітом про стан 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда 

на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки за 2017 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1675 ‟Про виконання 

Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік 

та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки за 2017 рік”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який коротко пояснив передумови щодо підготовки 

проекту рішення міської ради № 1652 ‟Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та 

основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки”, ознайомив членів комісії з 

основними тезами проекту Програми та відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1652 ‟Про затвердження 

Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького                             

на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5, 

‟проти” ‒ 0, 

‟утримались” ‒ 1. 

Рішення прийнято. 
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11. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який коротко пояснив передумови щодо підготовки 

проекту рішення міської ради № 1662 ‟Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки”, ознайомив членів комісії з 

основними тезами проекту Програми та відповів на запитання членів комісії. 

 

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

Цертій О.М., Краснокутський О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1662 ‟Про затвердження 

Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 4, 

‟проти” ‒ 1, 

‟утримались” ‒ 1. 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який коротко пояснив основні тези доопрацьованого 

проекту рішення міської ради № 1666 ‟Про надання у 2018 році пільг щодо 

сплати державного мита за видачу певних видів документів” та відповів на 

запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1666 ‟Про 

надання у 2018 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних 

видів документів”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

 

13. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який коротко пояснив передумови щодо підготовки 

проекту рішення міської ради № 1668 ‟Про затвердження Програми 

формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу                                      

м. Кропивницького на 2018-2020 роки”, ознайомив членів комісії з основними 

тезами проекту Програми та відповів на запитання членів комісії. 

 



12 
 

В обговоренні питання взяли участь члени комісії Цертій О.М., 

Шамардіна К.О. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1668 ‟Про затвердження 

Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу                    

м. Кропивницького на 2018-2020 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Член комісії Краснокутський О.В. долучився до засідання постійної 

комісії. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

рішення міської ради № 1669 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 березня 2016 року № 148 ‟Про затвердження Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016 –                                       

2020 роки”, ознайомив з основними його положеннями та відповів на 

запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1669 ‟Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148 ‟Про 

затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва                            

у м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який коротко проінформував про підстави щодо 

підготовки проекту рішення міської ради № 1674 ‟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” та ознайомив з основними його 

положеннями. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1674 ‟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” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка ознайомила членів комісії з листом управління 

охорони здоров’я міської ради від 31.01.2018 № 384 та обґрунтувала потребу 

у додаткових бюджетних асигнуваннях по галузі ‟Охорона здоров’я”                                   

на 2018 рік. 

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

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

Артюх О.І., Гамальчук М.П. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., член комісії, який запропонував взяти до відома 

лист управління охорони здоров’я міської ради від 31.01.2018 № 384. 

Доручити фінансовому управлінню спільно з управлінням охорони здоров’я 

міської ради опрацювати та винести на розгляд сесії узгоджені пропозиції 

щодо можливості та джерел додаткового фінансування галузі ‟Охорона 

здоров’я”.  

 

Волков І.В., голова комісії, який запропонував доручити фінансовому 

управлінню спільно з управлінням охорони здоров’я міської ради, із 

залученням заступника міського голови з питань виконавчих органів ради 

Дзюби Н.Є., з урахуванням думки міського голови опрацювати лист 

управління охорони здоров’я міської ради від 31.01.2018 № 384, винайти 

джерела фінансування та винести узгоджену пропозицію на розгляд 

наступного засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити фінансовому управлінню спільно з управлінням охорони 

здоров’я міської ради із залученням заступника міського голови з питань 

виконавчих органів ради Дзюби Н.Є., з урахуванням думки міського голови 

опрацювати лист управління охорони здоров’я міської ради від 31.01.2018                     

№ 384 та винести узгоджену пропозицію на розгляд наступного засідання 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 
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Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка ознайомила членів комісії з листом управління 

охорони здоров’я міської ради від 18.01.2018 № 227 стосовно погодження 

питання щодо продовження терміну дії Програми ‟місцевих стимулів” для 

працівників охорони здоров’я та виділення додаткових бюджетних асигнувань 

на 2018 рік на виконання зазначеної Програми. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити фінансовому управлінню спільно з управлінням охорони 

здоров’я міської ради з урахуванням думки міського голови опрацювати лист 

управління охорони здоров’я міської ради від 18.01.2018 № 227 та винести 

узгоджену пропозицію на розгляд наступного засідання постійної комісії 

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

економічного розвитку щодо вирішення питання. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка ознайомила членів комісії з листом управління 

охорони здоров’я міської ради від 07.02.2018 № 497 щодо необхідності 

виділення додаткового фінансового ресурсу з міського бюджету на 

проведення поточних ремонтів у комунальному медичному закладі міста. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити фінансовому управлінню спільно з управлінням охорони 

здоров’я міської ради з урахуванням думки міського голови опрацювати лист 

управління охорони здоров’я міської ради від 07.02.2018 № 497 та винести 

узгоджену пропозицію на розгляд наступного засідання постійної комісії 

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

економічного розвитку. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 



15 
 

19. СЛУХАЛИ: 

Білоконя С.В., який пояснив підстави щодо підготовки доопрацьованого 

проекту рішення міської ради № 1610 ‟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 ознайомив з основними його 

положеннями. 

 

В обговоренні питання взяли участь депутати Волков І.В., Цертій О.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1610                      

‟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. 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Шевченка А.О., який пояснив підстави щодо підготовки проекту 

рішення міської ради № 1664 ‟Про звільнення окремих категорій осіб,                           

від оплати вартості деяких адміністративних послуг, яка зараховується до 

бюджету міста Кропивницький” та ознайомив з основними його 

положеннями. 

 

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

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1664 ‟Про звільнення окремих 

категорій осіб, від оплати вартості деяких адміністративних послуг, яка 

зараховується до бюджету міста Кропивницький”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 4, 

‟проти” ‒ 0, 

‟утримались” ‒ 2. 

Рішення прийнято. 
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21. СЛУХАЛИ: 

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

управлінням житлово-комунального господарства міської ради листів: 

від 12.02.2018 № 290/04-01-06 про виділення Головному управлінню 

житлово-комунального господарства на 2018 рік коштів по спеціальному 

фонду міського бюджету в сумі 550,0 тис. грн для придбання легкового 

автотранспорту з метою використання його у виробничій діяльності за 

рахунок залишку невикористаних коштів по виконавчому комітету міської 

ради, який утворився станом на 01.01.2018; 

від 12.02.2018 № 288/04-01-06 щодо перерозподілу видатків по 

Головному управлінню житлово-комунального господарства в                                        

сумі 5 000,0 тис. грн на придбання техніки для КП ‟УНІВЕРСАЛ 2005” за 

рахунок зменшення видатків на поточний ремонт доріг. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити виділення коштів з міського бюджету та перерозподіл 

видатків відповідно до листів Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради від 12.02.2018 № 290/04-01-06, від 12.02.2018                           

№ 288/04-01-06. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка надала інформацію стосовно проекту рішення міської 

ради № 1663 ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет                             

на 2018 рік”. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1663 ‟Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 

‟Про міський бюджет на 2018 рік” з урахуванням погоджених змін щодо 

виділення додаткових коштів та перерозподілу видатків по галузях ‟Охорона 

здоров’я” та ‟Житлово-комунальне господарство”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Голова комісії         І. Волков 

 

Секретар комісії        К. Шамардіна 


