
 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 32 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку 
 

від 19 березня 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: 

 

Вовк Ю.М. - начальник управління 

соціальної підтримки населення Міської 

ради міста Кропивницького; 

 

Дзюба О.В. – голова міської профспілкової 

організації працівників освіти і науки 

України міста Кропивницького;  

 

Коваленко С.М. – начальник управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Міської ради міста 

Кропивницького; 
 

Кухаренко В.І. - начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста 

Кропивницького; 
 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора з 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони Міської ради міста 

Кропивницького; 
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Пузакова А.А. – заступник начальника 

управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького; 

 

Швець Н.В. – заступник начальника 

фінансового управління 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; 

 

представники засобів масової інформації 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 1794 «Про 

виділення коштів на відшкодування витрат для проведення поховання» 

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник 

управління соціальної підтримки 

населення Міської ради міста 

Кропивницького 

 

2.  Про погодження проекту рішення міської ради № 1795 «Про 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста» 

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник 

управління соціальної підтримки 

населення Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 



 3 
 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 1685 «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня                

2017 року № 853 «Про затвердження Порядку використання коштів міського 

бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого (тимчасово 

відселеного) населення міста Кропивницького» 

Доповідає: Коваленко С.М. – начальник 

управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 1686 «Про 

безоплатну передачу майна» 

Доповідає: Коваленко С.М. – начальник 

управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 1692 «Про 

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького  

 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 1680 «Про 

затвердження Програми співфінансування робіт з енергозбереження, 

реконструкції, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення 

спільного майна у багатоквартирних будинках міста Кропивницького» 

Доповідає: Цертій О.М. – депутат Міської 

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

№ 1649 «Про затвердження Програми економічної підтримки засобів масової 

інформації міста Кропивницького на 2018 рік» 

Доповідає: Якунін С.В. - начальник відділу по 

роботі із засобами масової 

інформації Міської ради міста 

Кропивницького 
 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 1682 «Про 

надання згоди на участь Міської ради міста Кропивницького у проекті 

Європейського Інвестиційного Банку «Безпека дорожнього руху в містах 

України» 

Доповідає: Пузакова А.А. – заступник 

начальника управління економіки 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

 

9. Про внесення змін до місцевого бюджету щодо підвищення 

посадових окладів педагогічних працівників (лист № 56 від 05.03.2018 міської 

профспілкової організації працівників освіти і науки) 

Доповідає: Дзюба О.В. – голова міської 

профспілкової організації 

працівників освіти і науки 

України міста Кропивницького 

 

10. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради            

№ 1141 «Про визнання таким, що втратило чинність рішення Кіровоградської 

міської ради від 28.02.2006 № 1734 («Про затвердження Положення щодо порядку 

організації поховання та надання ритуальних послуг населенню на території міста 

Кіровограда»)  

Доповідає: Кухаренко В.І. - начальник 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста 

Кропивницького 
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11. Про розгляд пропозицій до Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки 
(лист № 32-вих від 23.02.2018  Головного управління житлово-комунального 

господарства) 

Доповідає: Кухаренко В.І. - начальник 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 1791 «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня                

2017 року № 982 «Про затвердження Програми матеріальної підтримки 

діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 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 № 1690 «Про 

затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік» 

Доповідає: Швець Н.В. – заступник 

начальника фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 1794 «Про виділення коштів на відшкодування витрат для 

проведення поховання». 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

 

 

 



 6 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1794 «Про виділення коштів 

на відшкодування витрат для проведення поховання». 

Результати голосування: 

«за» –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 1795 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Волков І.В., який вніс пропозицію включити до списку мешканців 

міста, яким надається одноразова адресна грошова допомога одну особу, а 

саме: Семенова Дмитра Миколайовича та виплатити йому 5 000 грн на 

лікування та протезування. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1795 «Про надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста» з урахуванням 

пропозиції. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Коваленка С.М., який пояснив членам комісії причини підготовки 

проекту рішення міської ради № 1685 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 853 «Про 

затвердження Порядку використання коштів міського бюджету на організацію 

життєдіяльності евакуйованого (тимчасово відселеного) населення міста 

Кропивницького» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1685 «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 853 «Про 

затвердження Порядку використання коштів міського бюджету на організацію 

життєдіяльності евакуйованого (тимчасово відселеного) населення міста 

Кропивницького» 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Коваленка С.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1686 «Про безоплатну передачу майна». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та Кухаренко В.І. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1686 «Про безоплатну 

передачу майна». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 1692 «Про передачу майна Кропивницькому міському 

військовому комісаріату». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1692 «Про передачу майна 

Кропивницькому міському військовому комісаріату». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6.СЛУХАЛИ: 

 Цертія О.М, який ознайомив з проектом рішення міської ради № 1680 

«Про затвердження Програми співфінансування робіт з енергозбереження, 

реконструкції, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення 

спільного майна у багатоквартирних будинках міста Кропивницького» та 

пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Табалов А.О.,              

Кухаренко В.І. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 1680 «Про затвердження 

Програми співфінансування робіт з енергозбереження, реконструкції, 

проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного 

майна у багатоквартирних будинках міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 2; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 4. 

Рішення  не  прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Волков І.В., зауважив про те, що з 1 червня 2018 року вступають в дію 

зміни щодо обслуговування та управління багатоквартирних будинків, тому 

доцільно і актуально на Дні депутата розглянути тему про діяльність ОСББ та 

майбутніх керуючих компаній. 

 

 

7.СЛУХАЛИ: 

 Якуніна С.В., який ознайомив з доопрацьованим проектом рішення 

міської ради № 1649 «Про затвердження Програми економічної підтримки 

засобів масової інформації міста Кропивницького на 2018 рік». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Шамардіна К.О., яка запропонувала змінити назву Програми, яка б 

відповідала меті та змісту, а саме Програма висвітлення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1649 «Про 

затвердження Програми економічної підтримки засобів масової інформації 

міста Кропивницького на 2018 рік» з урахуванням пропозиції. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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8. СЛУХАЛИ: 

 Пузакову А.А., яка ознайомила членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 1682 «Про надання згоди на участь Міської ради міста 

Кропивницького у проекті Європейського Інвестиційного Банку «Безпека 

дорожнього руху в містах України» та  пояснила його основні аспекти.  

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та Кухаренко В.І. 

Під час обговорення питання Краснокутський О.В. залишив засідання 

постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської № 1682 «Про надання згоди на 

участь Міської ради міста Кропивницького у проекті Європейського 

Інвестиційного Банку «Безпека дорожнього руху в містах України». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Дзюбу О.В., який ознайомив членів комісії із листом міської 

профспілкової організації працівників освіти і науки України міста 

Кропивницького про внесення змін до місцевого бюджету щодо підвищення 

посадових окладів педагогічних працівників. 

В обговоренні питання взяли участь члени комісії та Швець Н.В. 

Під час обговорення питання Краснокутський О.В. долучився до 

роботи постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити управлінню освіти, фінансовому управлінню міської ради із 

залученням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Дзюби Н.Є. опрацювати лист № 56 від 05.03.2018 голови міської 

профспілкової організації працівників освіти і науки України міста 

Кропивницького О.Дзюби та надати конкретні пропозиції на розгляд 

постійної комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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10. СЛУХАЛИ: 

 Кухаренка В.І., який ознайомив членів комісії з доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 1141 «Про визнання таким, що втратило 

чинність рішення Кіровоградської міської ради від 28.02.2006 № 1734 («Про 

затвердження Положення щодо порядку організації поховання та надання ритуальних 

послуг населенню на території міста Кіровограда»). 
 

В обговоренні питання взяли участь члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1141 «Про 

визнання таким, що втратило чинність рішення Кіровоградської міської ради 

від 28.02.2006 № 1734 («Про затвердження Положення щодо порядку організації 

поховання та надання ритуальних послуг населенню на території міста Кіровограда»). 
Результати голосування: 

«за» – 2; 

«проти» - 2; 

«утримались» - 2. 

Рішення  не  прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який ознайомив членів комісії з пропозиціями до 

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017-2021 роки відповідно до листа № 32-вих                     

від 23.02.2018 Головного управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства щодо пропозицій до Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому                        

на 2017-2021 роки. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 1791 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 червня 2017 року № 982 «Про затвердження Програми 

матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів                                      

на 2017-2018 роки». 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Доручити сектору з питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами спільно з 

фінансовим управлінням міської ради доопрацювати відповідний проект 

рішення міської ради та повторно винести на розгляд постійної комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 Швець Н.В., яка ознайомила членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 1690 «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету                

за 2017 рік». 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 1690 «Про затвердження 

звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         І.Волков 

 

Секретар комісії         К.Шамардіна 


