
 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  37 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку 

 

від 09 липня 2018 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії: Волков І.В. 

 

Присутні члени комісії: 

 

Цертій О.М. – заступник голови комісії, 

Шамардіна К.О. – секретар комісії,          

Горбовський С.В., Краснокутський О.В. 

 

Відсутні члени комісії: 

 

 

Сергієнко Г.В., Товстоган Б.С.  

 

Запрошені: 

 

Табалов А.О. – секретар міської ради; 

Грабенко О.В., Мосін О.В. – заступники 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

Коваленко С.М. ‒  начальник управління                                                            

з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення міської ради; 

Лєвашов В.В. ‒  завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони міської ради; 

Господарикова О.П. – начальник відділу 

бухгалтерського обліку міської ради; 

Макарук О.О. – начальник управління 

охорони здоров’я міської ради; 

Мездрін В.М. – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради; 

Владов Р.О. – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

міської ради; 
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Чорна Н.М. – заступник начальника відділу 

культури та туризму міської ради;  

Кухаренко В.І. – начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства міської ради;  

Паливода А.А. – директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій-начальник управління економіки 

міської ради; 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління міської ради 
 

Присутні: Вовк Ю.М. ‒  начальник управління  

соціальної підтримки населення міської 

ради; 

Ксеніч В.М. ‒  начальник управління                                          

капітального будівництва міської ради; 

Костенко О.В. – заступник начальника 

управління соціального захисту населення 

Фортечної районної у місті Кропивницькому 

ради; 

представники засобів масової інформації 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 1879 «Про внесення 

змін до рішення 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 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 1997 «Про передачу 

майна військовій частині А0680» 

 

Доповідає: 

 
Лєвашов В.В. ‒  завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони міської ради 
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3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2026 «Про передачу 

майна військовій частині А1840» 

 

Доповідає: 

 
Лєвашов В.В. ‒  завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони міської ради 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2016 «Про 

затвердження умов оплати праці посадових осіб Міської ради                                        

міста Кропивницького» 

 

Доповідає: 

 

Господарикова О.П. – начальник 

відділу бухгалтерського обліку міської 

ради 
 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 1883 «Про 

продовження терміну дії Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони 

здоров'я» 
 

Доповідає: 

 

Макарук О.О. – начальник управління 

охорони здоров’я міської ради 
 

6. Про фінансування закладів охорони здоров'я (лист від 08.06.2018 № 01-16/89 

голови Кіровоградської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України 

Козлової Л.Г.) 

 

 7. Про погодження проекту рішення міської ради № 1884 «Про 

затвердження Програми фінансової підтримки органів самоорганізації населення 

приватного сектору м. Кропивницького на 2018-2020 роки» 

 

Доповідає: 

 

Цертій О.М. – депутат міської ради 

 

 8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2015 «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про 

затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-

2018 роки» 

 

Доповідає: 

 

Мездрін В.М. – начальник управління                                            

містобудування та архітектури міської 

ради 
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 9. Про погодження проекту рішення міської ради № 2005 «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року№ 830 

«Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті 

Кропивницькому на 2017-2019 роки» 

 

Доповідає: 

 

Владов Р.О. – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища міської ради 
 

 

       10. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                             

№ 2012 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської області» 

 

Доповідає: 

 

Владов Р.О. – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища міської ради 
 

11. Про розгляд проекту рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького «Про перерозподіл видатків по відділу культури і туризму 

Міської ради міста Кропивницького»  (лист від 03.07.2018 № 01-23/328  заступника 

начальника відділу культури і туризму Чорної Н.М.) 

 

Доповідає: 

 

Чорна Н.М. - заступник начальника 

відділу культури і туризму міської ради 
 

12. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради               

№ 1886 «Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених 

насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки» 

 

Доповідає: 

 

Кухаренко В.І. - начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

13. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                

№ 1888 «Про внесення змін до рішення 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 
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14. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                

№ 2023 «Про внесення змін та 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 

 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 2024 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 29 березня 2018 року            

№ 1560 «Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки» 

 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань                                               

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки міської ради 
 

 16. Про погодження проекту рішення міської ради № 2029 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 

1422 «Про затвердження Програми зайнятості населення  м. Кропивницького на 

2018-2020 роки»  

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань                                               

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки міської ради 
 

 17. Про погодження проекту рішення міської ради № 2028 «Про внесення 

змін до рішення 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 

 

 18. Про погодження проекту рішення міської ради № 2030 «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 
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 19. Про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року (лист від 

05.07.2018 № 09/34-664 начальника фінансового управління Бочкової Л.Т.) 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 1879 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 

2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки» та основними його 

положеннями. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ:  

         Погодити проект рішення міської ради № 1879 «Про внесення змін до 

рішення 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” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

      

2. СЛУХАЛИ: 

           Лєвашова В.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1997 «Про передачу майна військовій частині А0680» та основними його 

положеннями. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Погодити проект рішення міської ради № 1997 «Про передачу майна 

військовій частині А0680». 
                                          

                                               Результати голосування: 

“за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

                  Лєвашова В.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2026 «Про передачу майна військовій частині А1840»  та основними його 

положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

                 Погодити проект рішення міської ради № 2026 «Про передачу майна 

військовій частині А1840». 
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                                              Результати голосування: 

“за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

                     Господарикову О.П., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2016 «Про затвердження умов оплати праці посадових осіб 

Міської ради міста Кропивницького» та основними його положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

            Погодити проект рішення  міської ради № 2016 «Про затвердження умов 

оплати праці посадових осіб Міської ради міста Кропивницького». 

 

                                               Результати голосування: 

“за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

           Макарук О.О., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1883 «Про продовження терміну дії Програми «місцевих стимулів» для 

працівників охорони здоров'я» та основними його положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

             Погодити проект рішення міської ради № 1883 «Про продовження терміну 

дії Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я». 
 

                                               Результати голосування: 

“за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

           Макарук О.О., яка ознайомила членів комісії з листом від 08.06.2018                  

№ 01-16/89 голови Кіровоградської обласної організації профспілки працівників 

охорони здоров’я  України Козлової Л.Г. стосовно фінансування закладів 

охорони здоров’я.   

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію, яка зазначена у листі від 08.06.2018 № 01-16/89 голови 

Кіровоградської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я  
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України Козлової Л.Г. стосовно фінансування закладів охорони здоров’я взяти 

до відома. 

         2. Запропонувати постійній комісії з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики провести спільне засідання з 

постійною комісією з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку. Запросити заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є., начальника фінансового 

управління міської ради Бочкову Л.Т., начальника управління охорони здоров’я 

міської ради Макарук О.О., голову Кіровоградської обласної організації 

профспілки працівників охорони здоров’я  України Козлової Л.Г. та розглянути 

питання щодо фінансування закладів охорони здоров’я міста. 

 

                                               Результати голосування: 

“за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

           Цертія О.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської ради 

№ 1884 «Про затвердження Програми фінансової підтримки органів 

самоорганізації населення приватного сектору м. Кропивницького на                   

2018-2020 роки» та основними його положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          Погодити проект рішення міської ради № 1884 «Про затвердження 

Програми фінансової підтримки органів самоорганізації населення приватного 

сектору м. Кропивницького на 2018-2020 роки». 

 

                                     Результати голосування: 

“за” – 2, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3. 

Рішення не прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

           Мездріна В.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2015 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 

січня 2014 року № 2774 «Про затвердження Програми створення та розвитку 

містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки» та основними його 

положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

           Погодити проект рішення міської ради № 2015 «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про 

затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-

2018 роки». 

 

                                              Результати голосування: 

“за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

           Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2005 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 

березня 2017 року№ 830 «Про затвердження Програми розвитку земельних 

відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки» та основними його 

положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          Погодити проект рішення міської ради № 2005 «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року№ 830 «Про 

затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому 

на 2017-2019 роки». 

 

                                              Результати голосування: 

“за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

           Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з доопрацьованим проектом 

рішення міської ради № 2012 «Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської 

області» та основними його положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

           Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2012 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

міста Кропивницького Кіровоградської області». 
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                                      Результати голосування: 

“за” – 3, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2. 

Рішення не прийнято. 

 

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

 

11. СЛУХАЛИ: 

           Чорну Н.М., яка ознайомила членів комісії з листом від 03.07.2018                               

№ 01-23/328 про розгляд проекту рішення Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького «Про перерозподіл видатків по відділу культури і туризму 

Міської ради міста Кропивницького».  
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          У разі прийняття рішення «Про перерозподіл видатків по відділу культури 

і туризму Міської ради міста Кропивницького» Виконавчим комітетом Міської 

ради міста Кропивницького перерозподілити видатки за кодами економічної 

класифікації по відділу культури і туризму Міської ради міста Кропивницького, 

збільшивши видатки за бюджетними програмами 1014030 «Забезпечення 

діяльності бібліотек» на суму 339950 гривень та 1014060 «Забезпечення 

діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів» на суму 20000 гривень шляхом зменшення видатків за 

бюджетною програмою1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і 

музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» в межах 

загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника.  

 

                                               Результати голосування: 

“за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

Член постійної комісії Краснокутський О.В. долучився до роботи засідання 

комісії. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

рішення міської ради № 1886 «Про затвердження Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки» та 

основними його положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

         Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1886 «Про 

затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки».  

 

                                               Результати голосування: 

“за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

рішення міської ради № 1888 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 

січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-

2021 роки» та основними його положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1888 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки». 

          2. Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства 

міської ради спільно з фінансовим управлінням міської ради винайти та узгодити 

кошти на фінансування: 

 - КП «ЖЕО № 2» МРМК» для відшкодування вартості робіт по виконанню 

обстеження житлового будинку по вул. Михайлівська, 2 ТОВ «Проектно-

вишукувальний інститут «АГРОПРОЕКТ» в сумі 37,029 тис. грн.; 

 - придбання автопідіймача для КП «Благоустрій» в сумі 2500,0 тис. грн.; 

 

 - КП «Аварійно-диспетчерська служба» в сумі 275,775 тис. грн.; 

 - придбання матеріалів та запчастин для КП «Універсал 2005» в сумі 6850,0 

тис. грн.; 

 - оформлення проекту землеустрою в сумі 55,062 тис. грн.; 

 - поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення            КП 

«Міськсвітло» 400,00 тис. грн. 

 

                                                Результати голосування: 

“за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Член постійної комісії Цертій О.М. залишив засідання комісії. 
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14. СЛУХАЛИ: 

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

рішення міської ради № 2023 «Про внесення змін та 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» та основними його положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

         1. Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2023 «Про 

внесення змін та 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». 

         2. Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства 

спільно з фінансовим управлінням міської ради винайти та узгодити кошти на 

фінансування «Капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації*, всього, у тому числі» цифри «61113,578» 

замінити на цифри «72660,522». 

                                           

                                             Результати голосування: 

“за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

           Паливоду А.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2024 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 29 березня 2018 року № 1560 «Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-

2020 роки» та основними його положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

         Погодити проект рішення міської ради № 2024 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 29 березня 2018 року                          

№ 1560 «Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки». 
 

                                               Результати голосування: 

“за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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16. СЛУХАЛИ: 

           Паливоду А.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2029 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року № 1422 «Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки» та основними його 

положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          Погодити проект рішення міської ради № 2029 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422 

«Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-

2020 роки». 
 

                                      Результати голосування: 

“за” – 3, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0. 

Рішення не прийнято. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

            Ксеніча В.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2028 «Про внесення змін до рішення 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» 

та основними його положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          Доручити фінансовому управлінню та управлінню капітального 

будівництва міської ради опрацювати проект рішення міської ради № 2028 «Про 

внесення змін до рішення 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» та винайти 

кошти в розмірі 18,3 млн. грн. 

 

                                              Результати голосування: 

“за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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18. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2030 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» та основними 

його положеннями. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Вовк Ю.М., 

Костенко О.В. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради № 2030 «Про внесення змін 

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

«Про міський бюджет на 2018 рік». 

2. Доручити фінансовому управлінню міської ради опрацювати 

розрахунки Фортечної районної у місті Кропивницькому ради та внести 

пропозиції щодо збільшення видатків по управлінню соціального захисту 

населення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради. 

3. Доручити фінансовому управлінню спільно з управлінням соціальної 

підтримки населення міської ради додатково виділити кошти щодо збільшення 

асигнувань на матеріальну допомогу за зверненнями депутатів та міського 

голови. 
 

                                                Результати голосування: 

“за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

           Бочкову Л.Т., яка ознайомила членів комісії з листом від 05.07.2018                  

№ 01-23/328 про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

          Інформацію, яка зазначена листі від 05.07.2018 № 01-23/328 про виконання 

міського бюджету за І півріччя 2018 року взяти до відома. 
 

                                               Результати голосування: 

“за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії                          І.Волков 

 
Секретар комісії        К.Шамардіна 

 


