
 

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 38 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку 

 

від 12 липня 2018 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії: Волков І.В. 

 

Присутні члени комісії: 

 

 

 

Відсутні члени комісії: 

Горбовський С.В., Краснокутський О.В., 

Сергієнко Г.В., Товстоган Б.С. 

 

 

Цертій О.М. - заступник голови комісії, 

Шамардіна К.О. - секретар комісії 

 

Запрошені: 

 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління міської ради; 

Вовк Ю.М. – начальник управління 

соціальної підтримки населення міської 

ради; 

Костенко О.В. – заступник начальника 

управління соціального захисту  

населення Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Кришко О.В. – голова Фортечної районної 

у місті Кропивницькому ради; 

Ксеніч В.М. – начальник управління          

капітального будівництва міської ради; 

Кухаренко В.І. – начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства міської ради; 

Мосін О.В. – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

ради 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. 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» 

 

 

           

 

2. 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 

3. Про погодження доопрацьованого 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 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради  «Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки» 

Доповідає: Кухаренко В.І. – начальник 

Головного управління житлово-

комунального господарства                              

міської ради  
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Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник 

управління соціальної 

підтримки населення міської 

ради 

5. Про погодження доопрацьованого проекту рішення № 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; 

На початку розгляду питань порядку денного  присутні чотири члени комісії. 

1. СЛУХАЛИ:  

Кухаренка В.І., який інформував членів комісії, що на попередньому 

засіданні було надано доручення щодо узгодження фінансування                     

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки з фінансовим 

управлінням. Питання вирішено позитивно за рахунок збільшення 

надходжень до міського бюджету, а саме: дохідної частини. 

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

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований 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». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Кухаренка В.І., який інформував членів комісії, що на попередньому 

засіданні було надано доручення щодо узгодження фінансування                     

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»  з  фінансовим  управлінням.  Питання  



 4 
 

вирішено позитивно за рахунок збільшення надходжень до міського бюджету, 

а саме: дохідної частини. 

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

ВИРІШИЛИ: 

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» та рекомендувати 

міській раді розглянути даний проект рішення. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

3. СЛУХАЛИ:  

Ксеніча В.М., який інформував членів комісії, що на попередньому 

засіданні було надано доручення щодо узгодження фінансування 

доопрацьованого 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» з фінансовим управлінням. 

Питання вирішено позитивно за рахунок збільшення надходжень до міського 

бюджету, а саме: дохідної частини. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.  

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований 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 рок» та 

рекомендувати міській раді розглянути даний проект рішення. 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«проти» - 0, 

«утримався» - 1. 

Рішення не прийнято.  

(пізніше відбулося переголосування) 
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4. СЛУХАЛИ:  

Вовк Ю.М., яка надала інформацію щодо стану виплат адресної 

грошової допомоги мешканцям міста за депутатськими зверненнями та 

зверненнями до міського голови. Майже у половили депутатів взагалі 

відсутній грошовий фонд, тому пропонується збільшити фінансову підтримку 

по Програмі соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення за рахунок дохідної частини міського бюджету на 3 903 230 грн., з 

фінансовим управлінням сума погоджена. 

 Краснокутського О.В., який запропонував підтримати пропозицію щодо 

збільшення фінансування по програмі та внести позачергово на розгляд 

міської ради проект рішення «Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 

міста на 2017-2019 роки». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки» та рекомендувати 

міській раді розглянути даний проект рішення. 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«проти» - 0, 

«утримався» - 1. 

Рішення не прийнято.  

(пізніше відбулося переголосування) 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка представила доопрацьований 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». На попередньому засіданні комісії було надано доручення щодо 

врахування додаткових коштів по галузям освіти, спорту, управлінню 

капітального будівництва, Головному управлінню житлово-комунального 

господарства,  а  також  враховано  фінансування  щодо  надання  одноразової  
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адресної грошової допомоги по управлінню соціальної підтримки населення 

міської ради. 

 

Костенко О.В., яка висловилася щодо недостатнього фінансування на 

виплату заробітної плати працівникам управління соціального захисту 

населення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради. 

Депутати Горбовський С.В. підтримав виступ Костенко О.В., а 

Краснокутський О.С. запропонував за рахунок збільшення надходжень до 

міського бюджету (дохідна частина) збільшити фінансування цільовим 

призначенням по управлінню соціального захисту населення Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради. 

Під час обговорення даного питання підійшов депутат Товстоган Б.С. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити пропозицію депутата Краснокутського О.В. щодо 

виділення додаткових коштів в сумі 760 тис. грн. цільовим призначенням на 

виплату заробітної плати працівникам управління соціального захисту 

населення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Прийнято. 

 

       2. Погодити доопрацьований проект рішення № 2030 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року 

№ 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» з урахуванням пропозиції 

депутата Краснокутського О.В. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

Депутат Краснокутський О.В., запропонував повернутися та 

переголосувати за проект рішення № 2028 та проект рішення, 

підготовлений управлінням соціальної підтримки населення міської ради. 
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Результати голосування: 

«за» – 4, 

«проти» - 0, 

«утримався» - 0. 

Прийнято. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований 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 рок». 

Результати голосування: 

«за» –4, 

«проти» - 0, 

«утримався» - 0. 

Рішення прийнято.  

 

 Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки» та рекомендувати 

міській раді розглянути даний проект рішення. 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«проти» - 0, 

«утримався» - 0. 

Рішення прийнято.  

 

 

 

Голова комісії          І. Волков 


