
 

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 35 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 23 травня 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; 

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; 

Каменська І.Е. – т.в.о. начальника 

управління апарату Міської ради міста 

Кропивницького; 

Ксеніч В.М. - начальник управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького; 

Кудрик Л.М. – заступник начальника 

управління охорони здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького; 
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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; 

Пидорич В.О. – заступник начальника  

управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького; 

Смаглюк М.О. – начальник юридичного 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

Шевченко А.О. - начальник управління 

адміністративних послуг Міської ради 

міста Кропивницького; 

Шишко О.М. - начальник відділу з 

питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Присутні: 

 

Табалов А.О. – секретар Міської ради 

міста Кропивницького; 

Денисенко С.П. – голова Новенської 

селищної ради; 

представники засобів масової 

інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради              

№ 1828 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 23 лютого 2016 року № 68 «Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України «Про адміністративні послуги» на 2016 - 2018 роки» 

Доповідає: Шевченко А.О. - начальник 

управління адміністративних 

послуг Міської ради міста 

Кропивницького 
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2. Про погодження проекту рішення міської ради № 1848 «Про 

запровадження надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду» 

Доповідає: Вергун О.С. – начальник 

управління розвитку транспорту 

та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 1856 «Про зняття 

з контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання» 

Доповідає: Каменська І.Е. – т.в.о. начальника 

управління апарату Міської ради 

міста Кропивницького 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 1864                   

«Про передачу майна військовій частині А0680» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького  

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 1872 «Про 

передачу майна військовій частині А1840» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького  

 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 1873 «Про 

передачу паливно-мастильних матеріалів Кропивницькому міському 

військовому комісаріату» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького  

 

7. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 1869 «Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 

та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затверджених рішенням Міської ради 

міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1401»  
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Доповідає: Вовк Ю.М. – начальник 

управління соціальної підтримки 

населення Міської ради міста 

Кропивницького  

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 1870 «Про 

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поминального обіду» 

Доповідає: Вовк Ю.М. – начальник 

управління соціальної підтримки 

населення Міської ради міста 

Кропивницького  

9. Про розгляд проекту рішення міської ради № 1866 «Про передачу 

майна військовій частині 3011 Національної гвардії України»  

Доповідає: Шишко О.М. - начальник відділу з 

питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами Міської 

ради міста Кропивницького 
 

10.  Про розгляд проекту рішення міської ради № 1867 «Про передачу 

майна Управлінню патрульної поліції в Кіровоградській області» 

Доповідає: Шишко О.М. - начальник відділу з 

питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами Міської 

ради міста Кропивницького 
 

11. Про розгляд проекту рішення міської ради № 1858 «Про внесення 

змін 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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12. Про погодження проекту рішення міської ради № 1885 «Про 

внесення доповнення до рішення 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  

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 1876 «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 

 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 1859 «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 повторний розгляд проекту рішення міської ради № 1858 

«Про внесення змін 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  

 

 

 

 



 6 
 

16. Про виконання протокольного доручення постійної комісії                    

від 26.03.2018 протокол № 33 щодо надання інформації про стан галузі 

«Охорона здоров'я» за І квартал 2018 року (лист від 23.05.2018 № 1862 управління 

охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького) 

Доповідає: Кудрик Л.М. – заступник 

начальника управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 
 

17. Про виконання протокольного доручення постійної комісії             

від 19.04.2018 протокол № 34 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 (лист від 08.05.2018 № 529 начальника 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища 

Владова Р.П.); (лист від 16.05.2018 № 154 начальника юридичного управління          

Смаглюк М.О.) 

Доповідають: Пидорич В.О. – заступник 

начальника  управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького; 

Смаглюк М.О. – начальник 

юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 
Шевченка А.О., який ознайомив членів комісії з доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 1828 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 «Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги» на 2016 - 2018 роки». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1828 «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого                 

2016 року № 68 «Про затвердження Програми реалізації вимог Закону 

України «Про адміністративні послуги» на 2016 - 2018 роки». 
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Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 
Вергуна О.С., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1848 «Про запровадження надання пільг у готівковій формі з 

оплати проїзду». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

Під час обговорення питання Краснокутський О.В. залишив роботу 

постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1848 «Про запровадження 

надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду». 

Результати голосування: 

«за» –0 

«проти» -3  

«утримались» - 1 

Рішення не прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 
Каменську І.Е., яка пояснила членам комісії причини підготовки 

проекту рішення міської ради № 1856 «Про зняття з контролю окремих 

рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1856 «Про зняття з контролю 

окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання». 

Результати голосування: 

«за» –4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 
Лєвашова В.В., який пояснив членам комісії причини підготовки 

проекту рішення міської ради № 1864 «Про передачу майна військовій 

частині А0680». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1864 «Про передачу майна 

військовій частині А0680». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 
Лєвашова В.В., який ознайомив членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 1872 «Про передачу майна військовій частині А1840». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1872 «Про передачу майна 

військовій частині А1840». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 
Лєвашова В.В., який ознайомив членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 1873 «Про передачу паливно-мастильних матеріалів 

Кропивницькому міському військовому комісаріату». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1873 «Про передачу паливно-

мастильних матеріалів Кропивницькому міському військовому комісаріату». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 
Вовк Ю.М., яка ознайомила членів комісії із доопрацьованим проектом 

рішення міської ради № 1869 «Про внесення змін до Заходів щодо реалізації 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в 

східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затверджених 

рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року             

№ 1401». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1869 «Про 

внесення змін до Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх 

сімей на 2017-2019 роки, затверджених рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1401». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

8. СЛУХАЛИ: 
Вовк Ю.М., яка ознайомила членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 1870 «Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поминального обіду» та пояснила його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1870 «Про виділення коштів 

на відшкодування додаткових витрат для проведення поминального обіду». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 
Шишка О.М., який ознайомив із проектом рішення міської ради № 1866 

«Про передачу майна військовій частині 3011 Національної гвардії України». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1866 «Про передачу майна 

військовій частині 3011 Національної гвардії України». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 
Шишка О.М., який ознайомив із доопрацьованим проектом рішення 

міської ради № 1867 «Про передачу майна Управлінню патрульної поліції в 

Кіровоградській області». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

Під час обговорення питання до роботи долучився Краснокутський О.В. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1867 «Про 

передачу майна Управлінню патрульної поліції в Кіровоградській області». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1858 «Про внесення змін 

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 № 1858 «Про 

внесення змін 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» – 3; 

«проти» - 1; 

«утримались» - 1. 

Рішення не прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 
Кухаренка В.І., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1885 «Про внесення доповнення до рішення 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 проект рішення міської ради № 1885 «Про внесення 

доповнення до рішення 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» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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13. СЛУХАЛИ: 
Ксеніча В.М., який ознайомив із доопрацьованим проектом рішення 

міської ради № 1876 «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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проектом рішення міської ради № 1876 

«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» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

ради № 1859 «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. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Волков І.В., який вніс дві пропозиції, а саме: 

1. Не виділяти кошти на фінансову підтримку КП «Теплоенергентик», а 

направити ці кошти на будівництво притулку для безпритульних тварин. 

2. Збільшити доходи міського бюджету на 46 729,8 тис. грн, не 

виділяючи 10 000, 0 тис на фінансову підтримку КП «Теплоенергетик», 

заслухати керівника КП «Теплоенергетика» на засіданні постійної комісії 

щодо діяльності підприємства. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Не виділяти кошти на фінансову підтримку КП «Теплоенергентик», а 

направити ці кошти на будівництво притулку для безпритульних тварин. 
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Результати голосування: 

«за» – 2; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 4; 

Рішення не прийнято. 
 

Збільшити доходи міського бюджету на 46 729,8 тис. грн, не виділяючи 

10 000, 0 тис на фінансову підтримку КП «Теплоенергетик», заслухати 

керівника КП «Теплоенергетика» на засіданні постійної комісії щодо 

діяльності підприємства. 

Результати голосування: 

«за» – 2; 

«проти» -2; 

«утримались» - 2; 

Рішення не прийнято. 
 

Погодити проект рішення міської ради № 1859 «Про внесення змін до 

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

«Про міський бюджет на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«проти» -0; 

«утримались» - 2; 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 
Кухаренка В.І., який повторно ознайомив членів комісії із 

доопрацьованим проектом рішення міської ради № 1858 «Про внесення змін 

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 № 1858 «Про 

внесення змін 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» – 4; 

«проти» - 1; 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
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16. СЛУХАЛИ: 
Кудрик Л.М., яка ознайомила із листом від 23.05.2018 № 1862 

управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького та 

проінформувала про виконання протокольного доручення постійної комісії 

від 26.03.2018 протокол № 33 щодо надання інформації про стан галузі 

«Охорона здоров'я» за І квартал 2018 року. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію заступника начальника управління 

охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького Кулрик Л.М.. 

 

17. СЛУХАЛИ: 
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії із листом від 08.05.2018  

№ 529 управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та проінформував про виконання протокольного доручення 

постійної комісії від 19.04.2018 протокол № 34 про стан укладання договорів 

оренди земельних ділянок та проведеної роботи по наповненню дохідної 

частини міського бюджету по надходженнях орендної плати за землю. 

Смаглюк М.О., яка ознайомила членів постійної комісії із листом            

від 16.05.2018 № 154 юридичного управління та проінформувала про 

виконання протокольного доручення постійної комісії від 19.04.2018 

протокол № 34 про заходи, які вживаються для забезпечення введення в дію 

нормативної грошової оцінки земель міста. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Провести спільне засідання постійних комісій Міської ради міста 

Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку та з питань архітектури, будівництва, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища із залученням міського голови, заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради згідно з функціональним 

розподілом обов'язків, представників Об'єднаної державної податкової 

інспекції, юридичного управління, управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Голова комісії         І.Волков 

Секретар комісії         К.Шамардіна 


