
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 40 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 22 жовтня 2018 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії: Волков І.В. 

 

Присутні члени комісії: 

 

 

 

 

 

Відсутні: 

Цертій О.М. - заступник голови комісії 

 

Шамардіна К.О. - секретар комісії 

Краснокутський О.В.,  

Сергієнко Г.В 

 

Горбовський С.В.,  

Товстоган Б.С. 
 

 

Запрошені: 

 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

Костенко Л.Д. – начальник управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького; 

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; 

Макарук О.О. – начальник управління 

охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького; 

 



 2 

Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату Міської ради міста 

Кропивницького; 

Негода Г.Г. – завідувач сектора екології 

та природоохоронної діяльності управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького; 

Пидорич В.О. – заступник начальника 

управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького; 

 

Присутні: 

 

Артюх О.І. – депутат Міської ради міста 

Кропивницького; 

Табалов А.О. – секретар Міської ради 

міста Кропивницького; 

представники засобів масової 

інформації 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 2091 «Про 

зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання» 

Доповідає: Масло Л.Я. – начальник 

управління апарату Міської ради 

міста Кропивницького 
 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 2294 «Про 

передачу майна військовій частині А 0680»  
 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького  

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2079 «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» 



 3 
 

Доповідає: Пидорич В.О. – заступник 

начальника управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького 
 

 

4. Про розгляд та погодження рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 09 жовтня 2018 року № 514 «Про 

перерозподіл видатків по управлінню охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького на 2018 рік» 

 

Доповідає: Макарук О.О. – начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

5. Про потребу в додаткових коштах галузі «Охорона здоров'я»                       

м. Кропивницького (лист від 26.09.2018 № 3489 начальника управління охорони 

здоров'я Макарук О.О.) 
 

Доповідає: Макарук О.О. – начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

6. Про потребу в коштах на Програму «місцевих стимулів» (лист              

від 27.09.2018 № 3509 начальника управління охорони здоров'я Макарук О.О.) 

Доповідає: Макарук О.О. – начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2103 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 

2018 року № 1595 «Про припинення комунального закладу «Амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини» шляхом перетворення (реорганізації) 

у комунальне некомерційне підприємство» 
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Доповідає: Макарук О.О. – начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2104 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 

2018 року № 1596 «Про припинення комунального закладу «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство» 

Доповідає: Макарук О.О. – начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 2105 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 

2018 року № 1597 «Про припинення комунального закладу «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство» 

Доповідає: Макарук О.О. – начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

10. Про надання інформації щодо фінансового стану галузі «Освіта» 
(лист від 17.04.2018 № 1259/1-01-09 (інформація оновлена станом на 19.10.2018) 

начальника управління освіти Костенко Л.Д.)  

Доповідає: Костенко Л.Д. – начальник 

управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

 

11. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року (лист                          

від 18.10.2018 № 09/34-1064 начальника фінансового управління Бочкової Л.Т.) 

Доповідає: Бочкова Л.Т. – начальник 

фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького 

12.  Про стан виконання рішень Міської ради міста Кропивницького 

щодо деяких депутатських запитів депутата Краснокутського О.В. щодо 

встановлення автономного опалення 
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Доповідає: Кухаренко В.І. – начальник 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста 

Кропивницького 
 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Масло Л.Я., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2091 «Про зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання» та пояснила його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2091 «Про зняття з контролю 

окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання». 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2294 «Про передачу майна військовій частині А 0680». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2294 «Про передачу майна 

військовій частині А 0680». 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Пидорича В.О.., який пояснив членам комісії причини підготовки 

проекту рішення міської ради № 2079 «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, Негода Г.Г. 

 

 



 6 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2079 «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» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка ознайомила членів комісії з рішенням Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від 09 жовтня 2018 року № 514 

«Про перерозподіл видатків по управлінню охорони здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького на 2018 рік». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 09 жовтня 2018 року № 514 «Про перерозподіл видатків 

по управлінню охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького                      

на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка ознайомила із листом від 26.09.2018 № 3489 

управління охорони здоров'я про потребу в додаткових коштах галузі 

«Охорона здоров'я»  м. Кропивницького. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома лист від 26.09.2018 № 3489 управління охорони 

здоров'я про потребу в додаткових коштах галузі «Охорона здоров'я»               

м. Кропивницького. 

2. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста 

Кропивницького опрацювати лист від 26.09.2018 № 3489 управління охорони 

здоров'я про потребу в додаткових коштах галузі «Охорона здоров'я»               

м. Кропивницького, погодити з міським головою та надати пропозиції на 

наступне засідання постійної комісії щодо можливості виділення додаткових 

коштів. 
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3. Доручити управлінню охорони здоров'я спільно з фінансовим 

управлінням Міської ради міста Кропивницького підготувати звернення  до 

Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, виконувачу обов'язків 

Міністра охорони здоров'я України щодо недостатності фінансування та 

виділення додаткових коштів галузі «Охорона здоров'я» на 2018 рік. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка ознайомила із листом від 27.09.2018 № 3509 

управління охорони здоров'я про потребу в коштах на Програму «місцевих 

стимулів». 

 

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

Під час обговорення питання Краснокутський О.В. залишив засідання 

постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома лист від 27.09.2018 № 3509 управління охорони 

здоров'я про потребу в коштах на Програму «місцевих стимулів». 

2. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста 

Кропивницького опрацювати лист від 27.09.2018 № 3509 управління охорони 

здоров'я про потребу в коштах на Програму «місцевих стимулів», погодити з 

міським головою та надати пропозиції на розгляд постійної комісії щодо 

можливості виділення коштів. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка пояснила причини підготовки доопрацьованого 

проекту рішення міської ради № 2103 «Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1595 «Про 

припинення комунального закладу «Амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.  

Під час обговорення питання до роботи постійної комісії долучився 

Краснокутський О.В. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2103 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 

2018 року № 1595 «Про припинення комунального закладу «Амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини» шляхом перетворення (реорганізації) 

у комунальне некомерційне підприємство». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка ознайомила членів із доопрацьованим проектом 

рішення міської ради № 2104 «Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1596 «Про припинення 

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1         

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2104 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1596 

«Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка пояснила членам комісії основні положення 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 2105 «Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року           

№ 1597 «Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство». 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2105 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 

2018 року № 1597 «Про припинення комунального закладу «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство». 

Результати голосування: 

«за» – 5(одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Костенко Л.Д., яка ознайомила із листом від 17.04.2018 № 1259/1-01-09 

управління освіти та проінформувала про фінансування галузі «Освіта» 

станом на 19.10.2018. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома лист від 17.04.2018 № 1259/1-01-09 управління 

освіти про надання інформації щодо фінансового стану галузі «Освіта». 

2. Доручити управлінню освіти спільно з фінансовим управлінням 

Міської ради міста Кропивницького підготувати звернення до Кабінету 

Міністрів України, Прем'єр-міністра України, Міністра освіти України щодо 

дефіциту фінансування галузі «Освіта» м. Кропивницького і залучення 

додаткових коштів на 2018 рік. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка доповіла інформацію до звіту про виконання міського 

бюджету за 9 місяців 2018 року (лист від 18.10.2018 № 09/34-1064 

фінансового управління). 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Кухаренко В.І. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію про виконання міського бюджету                      

за 9 місяців 2018 року відповідно до листа від 18.10.2018 № 09/34-1064 

фінансового управління Міської ради міста Кропивницького. 
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2. Визнати роботу управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

недостатньою в частині виконання надходжень коштів до міського бюджету в 

частині сплати оренди за землю та продажу земельних ділянок. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який проінформував про стан виконання рішень Міської 

ради міста Кропивницького щодо деяких депутатських запитів депутата 

Краснокутського О.В. щодо встановлення автономного опалення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Краснокутський О.В., який запропонував доручити Головному 

управлінню житлово-комунального господарству Міської ради міста 

Кропивницького надати пропозиції фінансовому управлінню до проекту 

рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

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

2018 рік», а саме:  

перерозподілити видатки міського бюджету по Програмі утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства із загального 

фонду на спеціальний фонд: КПК 12143242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення»: встановлення систем індивідуального 

опалення для сімей-загиблих воїнів АТО в сумі 200,000 тис. грн, а саме: 

Гаспарян Сусанна Мкртичівна, вул. Соборна, 11, кв. 77; 

Нароженко Ольга Володимирівна, вул. Волкова, 28, корп. 3, кв. 100; 

Тельнова Таїсія Іванівна, вул. Яновського, 155-а, кв. 69. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарству 

Міської ради міста Кропивницького надати пропозиції фінансовому 

управлінню до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про 

міський бюджет на 2018 рік», а саме:  

перерозподілити видатки міського бюджету по Програмі утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства із загального 

фонду на спеціальний фонд: КПК 12143242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення»: встановлення систем індивідуального 

опалення для сімей-загиблих воїнів АТО в сумі 200,000 тис. грн, а саме: 
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Гаспарян Сусанна Мкртичівна, вул. Соборна, 11, кв. 77; 

Нароженко Ольга Володимирівна, вул. Волкова, 28, корп. 3, кв. 100; 

Тельнова Таїсія Іванівна, вул. Яновського, 155-а, кв. 69. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії         І.Волков 

 

Секретар комісії        К.Шамардіна 


