
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 42 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 26 листопада 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 

 

Цертій О.М. - заступник голови комісії 

Товстоган Б.С. 
 

 

Запрошені: 

 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

Кухаренко В.І. – начальник Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста 

Кропивницького; 

Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату Міської ради міста 

Кропивницького; 

Ярюхіна К.В. – головний спеціаліст 

планово-виробничого відділу управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького 
 

  



 2 

Присутні: 

 

представники засобів масової інформації 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про виконання протокольного доручення постійної комісії                   

від 22.10.2018 протокол № 40 щодо встановлення систем індивідуального 

опалення для сімей-загиблих воїнів АТО (лист від 01.11.2018 № 303-вих начальника 

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

Доповідає: Кухаренко В.І. – начальник 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 2324 «Про 

внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання» 

Доповідає: Масло Л.Я. – начальник 

управління апарату Міської ради 

міста Кропивницького 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2325 «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: Ярюхіна К.В. – головний 

спеціаліст планово-виробничого 

відділу управління капітального 

будівництва Міської ради міста 

Кропивницького  

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2367 «Про 

внесення змін та доповнень 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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5. Про  погодження проекту рішення міської ради № 2368 «Про 

внесення змін та доповнення 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 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 2369 «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 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2314 «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; 
 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

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

від 01.11.2018 № 303-вих Головного управління житлово-комунального 

господарства та проінформував про виконання протокольного доручення 

постійної комісії від 22.10.2018 протокол № 40, а саме: Головним 

управлінням житлово-комунального господарства направлено листа до 

фінансового управління Міської ради міста Кропивницького про 

перерозподіл видатків міського бюджету по Програмі утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства, а саме: із 

загального фонду на спеціальний фонд КПК 1213242 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення»:  
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встановлення систем індивідуального опалення для сімей-загиблих воїнів 

АТО в сумі 200,000 тис. грн  за адресами:  

вул. Соборна, 11, кв. 77 (Гаспарян С.М.); 

вул. Волкова, 28, корп. 3, кв. 100 (Нароженко О.В.); 

вул. Яновського, 155-а, кв. 69 (Тельнова Т.І.). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Масло Л.Я., яка пояснила причини підготовки проекту рішення міської 

ради № 2324 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «№ 2324 «Про внесення змін та 

доповнень до Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання». 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

3. СЛУХАЛИ: 

Ярюхіну К.В., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2325 «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: 

1. Погодити проект рішення міської ради № 2325 «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». 

2. Рекомендувати Міській раді міста Кропивницького розглянути на 

другому засіданні тринадцятої сесії міської ради проект рішення міської ради 

№ 2325 «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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Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2367 «Про внесення змін та доповнень 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 проект рішення міської ради № 2367 «Про внесення змін та 

доповнень 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» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2368 «Про внесення змін та доповнення 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 проект рішення міської ради № 2368 «Про внесення змін та 

доповнення 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 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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6. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2369 «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. 

 

ВИРІШИЛИ:  

  Погодити проект рішення міської ради № 2369 «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» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2314 «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. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради № 2314 «Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року                

№ 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік». 

2. Доручити голові постійної комісії з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку Волкову І.В. 

винести на розгляд другого засідання тринадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького проект рішення міської ради № 2314 «Про внесення змін до 

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

«Про міський бюджет на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Голова комісії         І.Волков 

 

Секретар комісії        К.Шамардіна 


