
 

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 39 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 05 вересня 2018 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії: Волков І.В. 

 

Присутні члени комісії: 

 

 

 

 

 

Відсутні: 

Шамардіна К.О. - секретар комісії 

Горбовський С.В.,  

Краснокутський О.В.,  

Сергієнко Г.В 

Товстоган Б.С. 
 

 

Цертій О.М. - заступник голови комісії 
 

Запрошені: 

 

Бабаєва О.В. - начальник відділу 

інформаційно - комп’ютерного 

забезпечення Міської ради міста 

Кропивницького; 

Білокінь С.В. – заступник начальника 

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького; 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

Вовк Ю.М. - начальник управління 

соціальної підтримки населення Міської 

ради міста Кропивницького; 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв'язку Міської 

ради міста Кропивницького; 

Владов Р.П. – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького; 
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Колодяжний С.О. – начальник 

управління молоді та спорту Міської ради 

міста Кропивницького; 

Макарук О.О. – начальник управління 

охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького; 

Мосін О.В. – заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

Міської ради міста Кропивницького; 

Назарець А.Ф. – начальник відділу 

культури та туризму Міської ради міста 

Кропивницького; 

Савченко Т.М. – заступник начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького; 

Тимоховська Т.М. – начальник 

управління з питань захисту прав дітей 

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; 

Яндович Ю.В. - заступник начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Присутні: 

 

Грабенко О.В. - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів Міської ради міста 

Кропивницького; 

Лузан Л.М. – голова Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради 

міста Кропивницького; 

Табалов А.О. – секретар Міської ради 

міста Кропивницького; 

Стецюк В.Н. – начальник управління 

соціального захисту населення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради; 
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Фросіняк Р.В. – голова Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради; 

представники засобів масової 

інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 2076 «Про 

перерозподіл бюджетних призначень по закладах охорони здоров'я» 

Доповідає: Макарук О.О. – начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста 

Кропивницького 
 

 

2. Про погодження змін (лист від 05.09.2018 № 3190 начальника управління 

охорони здоров'я Макарук О.О.) 
 

Доповідає: Макарук О.О. – начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

3. Про розгляд та погодження рішення виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 28.08.2018 № 414 «Про перерозподіл видатків 

по управлінню молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького             

на 2018 рік» 

 

Доповідає: Колодяжний С.О. – начальник 

управління молоді та спорту 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2073 «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» 
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Доповідає: Білокінь С.В. – заступник 

начальника управління 

капітального будівництва 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 2066 «Про 

внесення змін 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: Мосін О.В. – заступник міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького 

 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 2067 «Про 

внесення змін та доповнень 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: Мосін О.В. – заступник міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2068 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 

2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку та збереження 

зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018 – 2021 роки» 

Доповідає: Мосін О.В. – заступник міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького 

 

8. Про виділення додаткових коштів з міського бюджету на 2018 рік 
(лист від 05.09.2018 № б/н управління з питань захисту прав дітей) 

Доповідає: Тимоховська Т.М. – начальник 

управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 
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9. Про погодження проекту рішення міської ради № 2064 «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 

 

10. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради               

№ 2035 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  

від 27 грудня 2016 року № 742 «Про затвердження Програми розвитку 

культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки» 

Доповідає: Назарець А.Ф. – начальник 

відділу культури та туризму 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 2064 «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого                

2016 року № 63 «Про затвердження Програми інформатизації та 

електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки» 

Доповідає: Бабаєва О.В. - начальник відділу 

інформаційно - комп’ютерного 

забезпечення Міської ради міста 

Кропивницького 

 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 2071 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року 

№ 1226 «Про звільнення від сплати державного мита» 

Доповідає: Тимоховська Т.М. – начальник 

управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 2042 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 

2018 року № 1430 «Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому                              

на 2018-2019 роки» 
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Доповідає: Вергун О.С. – начальник 

управління розвитку транспорту 

та зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2075 «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» 

Доповідає: Шишко О.М. – начальник 

відділу з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 2082 «Про 

звільнення від сплати земельного податку на 2019 рік»  

Доповідає: Владов Р.П. – начальник 

управління земельних відносин 

та охорони навколишнього 

природного середовища Міської 

ради міста Кропивницького 

 

16. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради    

№ 2070 «Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання» 

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник 

управління соціальної 

підтримки населення Міської 

ради міста Кропивницького 

 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 2081 «Про 

внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 

та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17 січня 2017 року № 759» 
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Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник 

управління соціальної 

підтримки населення Міської 

ради міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 
Макарук О.О., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2076 «Про перерозподіл бюджетних призначень по закладах 

охорони здоров'я» та пояснила його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради № 2076 «Про перерозподіл 

бюджетних призначень по закладах охорони здоров'я». 

2. Проект рішення міської ради № 2076 «Про перерозподіл бюджетних 

призначень по закладах охорони здоров'я» винести на розгляд дванадцятої 

сесії міської ради. 

Результати голосування: 

«за» –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 
Макарук О.О., яка ознайомила членів комісії з листом управління 

охорони здоров'я від 05.09.2018 № 3190 щодо перерозподілу видатків по 

галузі «Охорона здоров'я». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити перерозподіл видатків по галузі «Охорона здоров'я» 

відповідно до листа управління охорони здоров'я від 05.09.2018 № 3190 та 

включити до проекту рішення міської ради № 2074 «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. 

 

3. СЛУХАЛИ: 
Колодяжного С.О., який ознайомив членів комісії із рішенням 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28.08.2018                 

№ 414 «Про перерозподіл видатків по управлінню молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького на 2018 рік». 



 8 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити перерозподіл видатків по управлінню молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік відповідно до рішенням 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28.08.2018                 

№ 414. 

Результати голосування: 

«за» –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

проекту рішення міської ради № 2073 «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». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2073 «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 включити відповідні зміни до 

проекту рішення № 2074 «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. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 
Мосіна О.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2066 «Про внесення змін 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, Бочкова Л.Т., 

Савченко Т.М., Яндович Ю.В. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2066 «Про внесення змін 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 включити відповідні зміни до 

проекту рішення № 2074 «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. 

 

6. СЛУХАЛИ: 
Мосіна О.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2067 «Про внесення змін та доповнень 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». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., який запропонував в Програмі утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки передбачити окремим рядком виділення 

коштів у сумі 100 тис. грн для встановлення індивідуального опалення для 

трьох сімей загиблих учасників АТО. 

 

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

Савченко Т.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2067 «Про внесення змін та 

доповнень 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 

включити відповідні зміни до проекту рішення № 2074 «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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7. СЛУХАЛИ: 
Мосіна О.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2068 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018 – 2021 роки». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2068 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 

«Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у 

місті Кропивницькому на 2018 – 2021 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 
Тимоховську Т.М., яка ознайомила членів із листом від 05.09.2018                  

№ б/н управління з питань захисту прав дітей щодо виділення додаткових 

коштів з міського бюджету на 2018 рік для капітального ремонту (утеплення 

фасаду) двох дитячих будинків сімейного типу. 

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

ВИРІШИЛИ: 

Погодити виділення додаткових коштів з міського бюджету                       

на 2018 рік по головному розпоряднику управління з питань захисту прав 

дітей Міської ради міста Кропивницького на проведення проектно-

кошторисних робіт у сумі 67. 81 тис. грн та включити відповідні зміни до 

проекту рішення № 2074 «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. 

 

9. СЛУХАЛИ: 
Бочкову Л.Т., яка пояснила членам комісії основні положення проекту 

рішення міської ради № 2074 «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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ВИСТУПИЛИ: 

 Фросіняк Р.В., який озвучив потребу у виділенні додаткових коштів на 

виплату заробітної плати працівникам Управління соціального захисту 

населення Подільської районної у місті Кропивницькому ради                           

у сумі 403 тис. грн. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Фросіняк Р.В., 

Стецюк В.Н. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2074 «Про внесення змін до 

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

«Про міський бюджет на 2018 рік» з урахуванням погоджених змін щодо 

перерозподілу видатків по галузях «Охорона здоров’я» та «Житлово-

комунальне господарство». 

Результати голосування: 

«за» – 6(одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., який запропонував зменшити резервний фонд 

міського бюджету на 403 тис. грн та направити ці кошти бюджету 

Подільського району на виплату заробітної плати працівникам Управління 

соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Зменшити резервний фонд міського бюджету на 403 тис. грн та 

направити ці кошти бюджету Подільського району на виплату заробітної 

плати працівникам Управління соціального захисту населення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради. 

Результати голосування: 

«за» – 6(одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Волков І.В. та Краснокутський О.В. залишили засідання постійної 

комісії. Шамардіна К.О., секретар комісії, продовжила вести засідання 

постійної комісії. 

*** 
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10. СЛУХАЛИ: 

Назарець А.Ф., яка пояснила членам комісії причини підготовки 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 2035  «Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 «Про 

затвердження Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 

2017-2020 роки». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2035 «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 грудня                      

2016 року № 742 «Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в 

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Бабаєву О.В., яка ознайомила членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 2064 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 63 «Про затвердження Програми 

інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-

2018 роки». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2064 «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 «Про 

затвердження Програми інформатизації та електронного самоврядування 

«Електронне місто» на 2016-2018 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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12. СЛУХАЛИ: 

Тимоховську Т.М., яка ознайомила членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 2071 «Про внесення змін до рішення міської ради                             

від 21 листопада 2017 року № 1226 «Про звільнення від сплати державного 

мита». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2071 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1226 «Про звільнення від 

сплати державного мита». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який пояснив членам комісії причини підготовки проекту 

рішення міської ради № 2042 «Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1430 «Про затвердження 

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку                             

у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

Під час обговорення питання до роботи комісії долучився 

Краснокутський О.В.  

Горбовський С.В. залишив засідання комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2042 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1430 

«Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту 

та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Шишка О.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2075 «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». 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2075 «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» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2082 «Про звільнення від сплати земельного податку на 2019 рік» та 

пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2082 «Про звільнення від 

сплати земельного податку на 2019 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Вовк Ю.М., яка пояснила членам комісії причини підготовки 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 2070 «Про виділення 

коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2070 «Про 

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 



 15 
 

17. СЛУХАЛИ: 
Вовк Ю.М., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2081 «Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в 

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

рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2081 «Про внесення змін та 

доповнень до Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх 

сімей на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 759». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         І.Волков 

 

 

Секретар комісії        К.Шамардіна 

 


