
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 34 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку 
 

від 19 квітня 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; 

Коваленко С.М. - начальник управління 

з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Міської ради 

міста Кропивницького; 

Кривенко М.В. - головний спеціаліст 

фінансово-економічного відділу управління 

охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького; 

Ксеніч В.М. - начальник управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького; 

Кухаренко В.І. - начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста 

Кропивницького; 
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Лєвашов В.В. - завідувач сектора з 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони Міської ради міста 

Кропивницького; 

Мосендз А.А. – т.в.о. начальника 

служби у справах дітей Виконавчого 

комітету Міської ради міста 

Кропивницького; 

Паливода А.А. – директор департаменту 

з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького; 

Пидорич В.О. – заступник начальника  

управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького 

 

Присутні: 

 

Бойко С.В. – депутат Міської ради міста 

Кропивницького; 

Малина Р.М. – голова ГО «Правник»;  

Рибкін О.В. – заступник голови                         

ГО «Правник»; 

Підхлібний В.В. – військовослужбовець, 

учасник АТО; 

Хульдяков І.В. - – військовослужбовець, 

учасник АТО; 

Сінченко О. – представник                           

ГО «Асоціація Політичних Наук»;  

Бочарова-Туз Ю. - представник                     

ГО «Асоціація Політичних Наук». 

представники засобів масової 

інформації 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про надання пропозицій про внесення змін по галузі «Охорона 

здоров'я» (лист від 17.04.2018 № 1385 начальника управління охорони здоров'я                        

О. Макарук)  

Доповідає: 

 

 

 

 

Кривенко М.В. - головний 

спеціаліст фінансово-

економічного відділу управління 

охорони здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького 

 

2.  Про погодження проекту рішення міської ради № 1833 «Про 

утворення наглядових рад в комунальних підприємствах Міської ради міста 

Кропивницького»  

Доповідає: Цертій О.М. – депутат Міської ради 

міста Кропивницького 
 

 

3. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради              

№ 1683 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

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 

 

4. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради           

№ 1832 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради міста 

Кропивницького 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 
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5. Про погодження проекту рішення міської ради № 1814 «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого                

2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки» 

 

Доповідає: Коваленко С.М. – начальник 

управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Міської ради міста 

Кропивницького 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 1817                   

«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 міста Кропивницького на 

2016 – 2018 роки» 

Доповідає: Ксеніч В.М. - начальник 

управління капітального 

будівництва Міської ради міста 

Кропивницького 
 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 1818 «Про 

передачу майна військовій частині А0680» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького  

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 1835 «Про 

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького  

9. Про перерозподіл видатків (лист від 04.04.2018 № 604/2- д директора 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій А. Паливоди) 

Доповідає: Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 
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10. Про погодження проекту рішення міської ради № 1819 «Про 

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького в новій редакції» 

Доповідає: Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 
 

11. Про розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради 

міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429» (лист 18.04.2018 № 440 начальника 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Р.Владова) 

Доповідає: Пидорич В.О. – заступник 

начальника  управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького 
 

12. Про виділення додаткових коштів з міського бюджету (лист від 

18.04.2018 № 1806/49-05-16 заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Н.Дзюби) 

Доповідає: Мосендз А.А. – т.в.о. начальника 

служби у справах дітей 

Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького  

13. Про виділення додаткових коштів бюджетних асигнувань                   

на 2018 рік (лист від 19.04.2018 № 1424 начальника управління охорони здоров'я                        

О. Макарук) 

Доповідає: Кривенко М.В. - головний 

спеціаліст фінансово-

економічного відділу управління 

охорони здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького 
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14. Про погодження проекту рішення міської ради № 1827 «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 
 

 

 

15. Про звіт щодо виконання міського бюджету за І квартал 2018 року 

Доповідає: Бочкова Л.Т. – начальник 

фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького 
 

 

1. СЛУХАЛИ: 
Кривенко М.В., яка ознайомила членів комісії із листом управління 

охорони здоров'я від 17.04.2018 № 1385 про надання пропозицій про 

внесення змін по галузі «Охорона здоров'я», а саме про внесення змін до 

заходів Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції в східних областях України та членів їх сімей на 2018 рік. Також                      

Марина Вікторівна проінформувала про додаткову потребу у виділення            

450,4 тис. грн на реалізацію Заходів у запропонованих змінах. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Рибкін О.В.         

та присутні учасники АТО. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити внесення змін по галузі «Охорона здоров'я» відповідно до 

листа управління охорони здоров'я від 17.04.2018 № 1385 та виділити 

додатково 450,4 тис. грн. 

2. Доручити управлінню охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького підготувати відповідний проект рішення міської «Про 

внесення змін до заходів Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 

2018 рік» та винести на чергове засідання дванадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ: 
Цертія О.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1833 «Про утворення наглядових рад в комунальних підприємствах 

Міської ради міста Кропивницького». 

 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Бойко С.В., 

Сінченко О. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти за основу проект рішення міської ради № 1833 «Про утворення 

наглядових рад в комунальних підприємствах Міської ради міста 

Кропивницького». 

2. Рекомендувати проект рішення міської ради № 1833 «Про утворення 

наглядових рад в комунальних підприємствах Міської ради міста 

Кропивницького» винести на розгляд Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького з подальшим винесенням на 

розгляд сесії Міської ради міста Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

3. СЛУХАЛИ: 
Кухаренка В.І., який пояснив членам комісії причини підготовки  

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1683 «Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького 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. 

Під час обговорення питання Краснокутський О.В. залишив роботу 

постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1683 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 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» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 
Кухаренка В.І., який пояснив членам комісії причини підготовки  

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1832 «Про внесення змін 

та доповнень до рішення міської ради міста Кропивницького 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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1832 «Про 

внесення змін та доповнень до рішення міської ради міста Кропивницького 

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 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 
Коваленка С.М., який ознайомив членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 1814 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

Під час обговорення питання Горбовський С.В. залишив роботу 

постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1814 «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого         

2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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6. СЛУХАЛИ: 
Ксеніча В.М., який ознайомив членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 1817 «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 міста 

Кропивницького на 2016 – 2018 роки». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

Під час обговорення питання до роботи комісії долучилися    

Горбовський С.В., Краснокутський О.В. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1817 «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 міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки».  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 
Лєвашова В.В., ознайомив членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 1818 «Про передачу майна військовій частині А0680» та пояснив 

його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1818 «Про передачу майна 

військовій частині А0680». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

8. СЛУХАЛИ: 
Лєвашова В.В., ознайомив членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 1835 «Про передачу майна Кропивницькому міському військовому 

комісаріату» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Лєвашов В.В. 

відповів на запитання членів комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1835 «Про передачу майна 

Кропивницькому міському військовому комісаріату». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 
Паливоду А.А., який ознайомив із листом від 04.04.2018 № 604/2- д 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій про 

перерозподіл видатків. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити перерозподіл видатків відповідно до листа від 04.04.2018       

№ 604/2- д департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 
Паливоду А.А., який пояснив членам комісії причини підготовки  

проекту рішення міської ради № 1819 «Про затвердження Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій 

редакції». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1819 «Про затвердження 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького 

в новій редакції». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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11. СЛУХАЛИ: 
Пидорича В.О., який пояснив членам комісії причини підготовки  

проекту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до Заходів 

щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста Кропивницького 

від 15.02.2018 № 1429». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради 

міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 
Мосендз А.А., яка ознайомила із листом від 18.04.2018                                  

№ 1806/49-05-16 заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Дзюби Н.Є. про виділення додаткових коштів з міського 

бюджету на придбання меблів та поточного ремонту дитячих будинків 

сімейного типу. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити виділення додаткових коштів з міського бюджету у сумі 

200 тис. грн на проведення поточних ремонтів та придбання меблів 

для дитячих будинків сімейного типу, в тому числі по загальному фонду - 

158,7 тис. грн, спеціальному фонду – 41,3 тис. грн. 

2. Погодити відповідні зміни у Міській програмі соціально-правового 

захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та 

популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки. 

3. Внести вищезазначені зміни до проекту рішення міської ради № 1827 

«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. 
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13. СЛУХАЛИ: 
Кривенко М.В., яка ознайомила із листом від 19.04.2018 № 1424 

управління охорони здоров'я про виділення додаткових коштів бюджетних 

асигнувань на 2018 рік на капітальний ремонт пологового будинку у сумі 1,0  

млн. грн. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома лист від 19.04.2018 № 1424 управління охорони 

здоров'я про виділення додаткових коштів бюджетних асигнувань на 2018 рік. 

2. Рекомендувати управлінню охорони здоров'я погодити виділення 

коштів з міським головою та узгодити з фінансовим управлінням           

міської ради. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 
Бочкову Л.Т., яка ознайомила членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 1827 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

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

2018 рік» та пояснила його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Цертій О.М., який запропонував врахувати виділення 990 тис. грн на 

«Будівництво багатофункціонального громадського простору «Зелений театр» 

управлінню капітального будівництва та внести зміни до проекту рішення 

міської ради № 1817 «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 міста 

Кропивницького на 2016 – 2018 роки», а саме: додати об'єкт «Будівництво 

багатофункціонального громадського простору «Зелений театр» на суму 990 

тис. грн., за рахунок зменшення видатків по Громадському бюджету з 

Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1827 «Про внесення змін до 

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

«Про міський бюджет на 2018 рік» з урахуванням змін, а саме: 

збільшити видатки міського бюджету по головним розпорядникам 

коштів: 

службі у справах дітей - +200 тис. грн на здійснення поточних ремонтів 

та придбання меблів для дитячих будинків сімейного типу, в тому числі по 

загальному фонду - 158,7 тис. грн, спеціальному фонду – 41,3 тис. грн. 

управлінню капітального будівництва - +990 тис. грн будівництво 

багатофункціонального громадського простору «Зелений театр» за рахунок 

зменшення бюджету призначень Департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 

Бочкову Л.Т., про звіт щодо виконання міського бюджету за І квартал 

2018 року. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Взяти до відома звіт щодо виконання міського бюджету за І квартал 

2018 року. 

 

2. Запросити на засідання постійної комісії представників Об'єднаної 

державної податкової інспекції з інформацією щодо стану забезпечення 

надходжень до міського бюджету акцизу з роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів. 
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3. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища та юридичному управлінню Міської 

ради міста Кропивницького надати на комісію інформацію: 

 про стан укладання договорів оренди земельних ділянок та проведеної 

роботи по наповненню дохідної частини міського бюджету по надходженнях 

орендної плати за землю; 

 про заходи, які вживаються для забезпечення введення в дію 

нормативної грошової оцінки земель міста. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         І.Волков 

 

Секретар комісії         К.Шамардіна 


