
  

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 33 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку 
 

від 26 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: 

 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

 

Кухаренко В.І. - начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 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 

 

 

Присутні: представники засобів масової інформації 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради       

№ 1683 «Про внесення змін та доповнення 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 міста Кропивницького 
 

 

2.  Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                  

№ 1684 «Про внесення змін та доповнень 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 міста Кропивницького 
 

 

3. 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» (повторний розгляд) 

Доповідає: Шишко О.М. - завідувач сектора 

з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії 

з правоохоронними та 

контролюючими органами 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 1792 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 

2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» 
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Доповідає: Бочкова Л.Т. – начальник 

фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького 
 

 

 

5. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

проектом рішення міської ради № 1683 «Про внесення змін та доповнення 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». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1683 «Про 

внесення змін та доповнення 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» –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

проектом рішення міської ради № 1684 «Про внесення змін та доповнень 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». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та Бочкова Л.Т. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1684 «Про 

внесення змін та доповнень 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». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 1. 

Рішення  прийнято. 
 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Шишка О.М., який пояснив членам комісії причини підготовки 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». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Шишко О.М. 

відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект 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». 

Результати голосування: 

«за» –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Бочкова Л.Т., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1792 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

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

на 2018 рік». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1792 «Про внесення змін до 

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

«Про міський бюджет на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

ВИСТУПИВ: 

 Волков І.В., який запропонував на найближчому засіданні постійної 

комісії заслухати інформацію начальника управління освіти Костенко Л.Д. 

щодо стану справ в галузі «Освіта» м. Кропивницького з акцентом на 

фінансовій проблематиці, а саме: дефіцит освітньої субвенції, ситуація по 

професійно-технічним навчальним закладах, по кібернетико-технічному 

коледжу, щодо оплати праці педагогічним працівникам дошкільної та 

позашкільної освіти. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Краснокутського О.В., який проінформував про те, що надходять 

скарги від учасників бойових дій щодо відсутності лікування членів їх сімей 

в лікувальних закладах міста. Олег Володимирович зауважив, що кошти 

виділені на забезпечення лікування учасників бойових дій в АТО та членів їх 

сімей, але лікування надають тільки учасникам бойових дій в АТО і вдовам 

загиблих. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Заслухати на найближчому засіданні постійної комісії інформацію 

начальника управління охорони здоров'я Макарук О.О. про стан справ галузі 

«Охорона здоров'я» м. Кропивницького з акцентом на дефіцит фінансування 

медичної субвенції; про використання бюджетних коштів за І квартал                   

2018 року виділених на забезпечення лікування учасників бойових дій в АТО 

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

закладах міста.  
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2. Запросити на засідання постійної комісії заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         І.Волков 

 

Секретар комісії         К.Шамардіна 


