
 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 41 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 31 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, 

Горбовський С.В.,  

Краснокутський О.В.,  

Сергієнко Г.В 

 

Товстоган Б.С. 
 

 

Запрошені: 

 

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; 

Коваленко С.М. - начальник управління 

з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 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; 
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Ксеніч В.М. - начальник управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького; 

Макарук О.О. – начальник управління 

охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького; 

Пузакова А.А. – заступник начальника 

управління економіки – начальник відділу 

економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького; 

Смаглюк М.О. – начальник юридичного 

управління 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; 

Шкода О.К. – заступник начальника 

управління- начальник відділу по роботі з 

суб'єктами господарювання управління 

адміністративних послуг Міської ради 

міста Кропивницького; 

  

Присутні: 

 

Мосін О.В. – заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

Міської ради міста Кропивницького; 

Табалов А.О. – секретар Міської ради 

міста Кропивницького; 

представники засобів масової 

інформації 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради «Про спрямування 

коштів» 

Доповідає: Тимоховська Т.М. – начальник 

управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

 

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

до рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 829 «Про затвердження 

Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2017-2019 роки» 

Доповідає: Тимоховська Т.М. – начальник 

управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2296 «Про 

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання»  

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник 

управління соціальної 

підтримки населення Міської 

ради міста Кропивницького 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2109 «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня                  

2017 року № 833 «Про затвердження Програми розвитку галузі охорони 

здоров'я м. Кропивницького на 2017 – 2020 роки»  

Доповідає: Макарук О.О. – начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

5. Про виконання протокольного доручення постійної комісії                 

від 22.10.2018 протокол № 40 про підготовку звернення щодо недостатності 

фінансування та виділення додаткових коштів галузі «Охорона здоров'я» на 

2018 рік (лист від 31.10.2018 № 3952 начальника управління охорони здоров'я                 

Макарук О.О.) 
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Доповідає: Макарук О.О. – начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста 

Кропивницького 

6. Про виконання протокольного доручення постійної комісії                        

від 22.10.2018 протокол № 40 про підготовку звернення щодо дефіциту 

фінансування галузі «Освіта» і необхідності залучення додаткових коштів на 

2018 рік (лист від 31.10.2018 № 3291/1-01-09 начальника управління освіти            

Костенко Л.Д.) 

Доповідає: Костенко Л.Д. – начальник 

управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради (регуляторний акт) 

№ 2298 «Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами 

господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час 

доби в межах міста Кропивницького»  

Доповідає: Смаглюк М.О. – начальник 

юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2292 «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 міста 

Кропивницького; 
 

 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 2293 «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня                    

2017 року № 985 «Про затвердження Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»  
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Доповідає: Пузакова А.А. – заступник 

начальника управління 

економіки – начальник відділу 

економічного розвитку та 

регуляторної політики 

управління економіки 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

 

10. Про збільшення розміру громадського бюджету на 2019 рік (лист                

від 25.10.2018 № 1261 директора департаменту – начальника управління економіки 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Паливоди А.А.) 

Доповідає: Пузакова А.А. – заступник 

начальника управління 

економіки – начальник відділу 

економічного розвитку та 

регуляторної політики 

управління економіки 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 2089 «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: Шкода О.К. – заступник 

начальника управління- 

начальник відділу по роботі з 

суб'єктами господарювання 

управління адміністративних 

послуг Міської ради міста 

Кропивницького 

 

12. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради           

№ 1867 «Про передачу майна»  
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Доповідає: Шишко О.М. – начальник 

відділу з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

13. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                

№ 2099 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада                      

2017 року   № 1194 «Про затвердження Міської програми профілактики та 

протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки» 

Доповідає: Шишко О.М. – начальник 

відділу з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2098 «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 міста 

Кропивницького 

 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 2092 «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: Кухаренко В.І. – начальник 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста 

Кропивницького 
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16. Про розгляд пропозицій щодо включення до Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки (лист від 26.09.2018 № 261-вих начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства Кухаренка В.І.) 

Доповідає: Кухаренко В.І. – начальник 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 2093 «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: Кухаренко В.І. – начальник 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста 

Кропивницького 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 2094 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 12 липня 2018 року № 1765 «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 міста 

Кропивницького 

 

19. Про погодження проекту рішення міської ради № 2097 «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; 
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1. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про спрямування коштів» та пояснила його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про спрямування коштів». 

Результати голосування: 

«за» –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Тимоховську Т.М., яка пояснила причини підготовки проекту рішення 

міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня           

2017 року № 829 «Про затвердження Міської програми соціально-правового 

захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та 

популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 15 березня 2017 року № 829 «Про затвердження Міської 

програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у 

дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання                           

на 2017-2019 роки». 

Результати голосування: 

«за» –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2296 «Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2296 «Про виділення коштів 

на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання». 

Результати голосування: 

«за» –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2109 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 15 березня 2017 року № 833 «Про затвердження Програми розвитку 

галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017 – 2020 роки». 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

Під час обговорення питання Краснокутський О.В. залишив засідання 

постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради№ 2109 «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 833 «Про 

затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького 

на 2017 – 2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка ознайомила із листом від 31.10.2018 № 3952 

управління охорони здоров'я та представила на розгляд членів комісії проект 

колективного депутатського звернення до Прем'єр-міністра України, Кабінету 

Міністрів України, виконувача обов'язків Міністра охорони здоров'я України 

про фінансову незабезпеченість галузі «Охорона здоров'я»                                       

м. Кропивницького. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома проект колективного депутатського звернення до 

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

Міністра охорони здоров'я України про фінансову незабезпеченість галузі 

«Охорона здоров'я» м. Кропивницького відповідно до листа від 31.10.2018           

№ 3952 управління охорони здоров'я. 

2. Рекомендувати Міській раді міста Кропивницького включити до 

порядку денного проект колективного депутатського звернення до Прем'єр-

міністра України, Кабінету Міністрів України, виконувача обов'язків Міністра 

охорони здоров'я України про фінансову незабезпеченість галузі «Охорона 

здоров'я» м. Кропивницького відповідно. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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6. СЛУХАЛИ: 

Костенко Л.Д., яка ознайомила із листом від 31.10.2018 № 3291/1-01-09 

управління освіти та ознайомила із проектом звернення до Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки 

України про виділення додаткових коштів. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

Під час обговорення питання Краснокутський О.В. долучився до 

роботи постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького 

доопрацювати проект звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної 

Ради України, Міністерства освіти і науки України про виділення додаткових 

коштів. 

2. Рекомендувати Міській раді міста Кропивницького включити до 

порядку денного проект звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної 

Ради України, Міністерства освіти і науки України про виділення додаткових 

коштів. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Смаглюк М.О., яка пояснила причини підготовки проекту рішення 

міської ради (регуляторний акт) № 2298 «Про встановлення заборони 

продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 

вин столових суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного 

господарства) у визначений час доби в межах міста Кропивницького». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради (регуляторний акт) № 2298 

«Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами 

господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час 

доби в межах міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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8. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2292 «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». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2292 «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» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Пузакову А.А., яка пояснила членам комісії основні положення проекту 

рішення міської ради № 2293 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 985 «Про 

затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у 

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Цертій О.М., який запропонував внести зміни до обсягу громадського 

бюджету на 2019 рік, а саме: обсяг громадського бюджету на відповідний 

бюджетний рік становить до 1 % від доходів загального фонду міського 

бюджету міста без урахування міжбюджетних трансфертів, але не менше 10,0 

млн грн. 

 Краснокутський О.В., який зауважив, що недоцільно збільшувати 

обсяги фінансування Програми реалізації громадського бюджету, адже ще не 

прийнято бюджет міста на 2019 рік. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до обсягу громадського бюджету на 2019 рік, а саме: 

обсяг громадського бюджету на відповідний бюджетний рік становить до 1 % 

від доходів загального фонду міського бюджету міста без урахування 

міжбюджетних трансфертів, але не менше 10,0 млн грн. 
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Результати голосування: 

«за» – 1; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 5. 

Рішення не прийнято. 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2293 «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 985 «Про 

затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у 

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Пузакову А.А., яка ознайомила із листом від 25.10.2018 № 1261 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій про 

збільшення розміру громадського бюджету на 2019 рік. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити кошти в розмірі 5850000,00 грн на реалізацію проектів 

громадських ініціатив та рекомендувати фінансовому управлінню 

передбачити їх в проекті міського бюджету на 2019 рік. 

2. Виконавчим органам міської ради підготувати бюджетні запити щодо 

реалізації проектів громадського бюджету та подати до фінансового 

управління з урахуванням суми погодженої пунктом 1. 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Шкоду О.К., яка ознайомила з проектом рішення міської ради № 2089 

«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. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2089 «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». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Шишка О.М., який пояснив причини підготовки доопрацьованого 

проекту рішення міської ради № 1867 «Про передачу майна». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 1867 «Про 

передачу майна». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Шишка О.М., який ознайомив членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 2099 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про затвердження Міської 

програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-

2020 роки». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2099 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 

«Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

«Безпечне місто» на 2017-2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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14. СЛУХАЛИ: 

Ксеніча В.М., який пояснив причини підготовки проекту рішення 

міської ради № 2098 «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, Мосін О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2098 «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». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який ознайомив членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 2092 «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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2092 «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». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

16. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який ознайомив із листом від 26.09.2018 № 261-вих 

Головного управління житлово-комунального господарства про розгляд 

пропозицій щодо включення до Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-

2021 роки. 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома лист від 26.09.2018 № 261-вих Головного управління 

житлово-комунального господарства про розгляд пропозицій щодо 

включення до Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який пояснив причини підготовки доопрацьованого 

проекту рішення міської ради № 2093 «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». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2093 «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». 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 

 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Кухаренка В.І., який ознайомив із доопрацьованим проектом рішення 

міської ради № 2094 «Про внесення змін до рішення міської ради                  

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. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2094 «Про 

внесення змін до рішення міської ради 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. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2097 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

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

2018 рік» та пояснила основні його положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., який звернув увагу членів комісії на наявність 

скарг від мешканців міста щодо відмови у безкоштовному проїзді в міському 

транспорті з пред'явленням посвідчення особи пенсіонера за вислугу років. 

Та зауважив що потрібно перевірити показники, по яким розраховують суму 

компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремих громадян. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Мосін О.В., 

Вергун О.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2097 «Про внесення змін до 

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

«Про міський бюджет на 2018 рік» з урахуванням пропозицій по змінам 

Міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 

2017-2020 роки та управління охорони здоров'я щодо перерозподілу                      

320,0 тис. грн (лист від 31.10.2018 № 3954 додається). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв'язку Міської ради 

міста Кропивницького доопрацювати перелік окремих категорій пасажирів, за 

проїзд яких в електротранспорті, автобусних маршрутах, що працюють в 

звичайному режимі руху м. Кропивницького здійснюються компенсаційні 

виплати, а саме: додати категорію пасажирів «пенсіонери за вислугу років, 

які досягли пенсійного віку». 
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2. Доопрацьований перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких 

в електротранспорті, автобусних маршрутах, що працюють в звичайному 

режимі руху м. Кропивницького здійснюються компенсаційні виплати 

винести на розгляд постійних комісій з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики та питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку з подальшим 

винесенням на розгляд Міської ради міста Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії         І.Волков 

 

Секретар комісії        К.Шамардіна 


