
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 43 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 10 грудня 2018 року м. Кропивницький 

  

Голова комісії: Волков І.В. 

 

Присутні члени комісії: 

 

 

 

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; 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв'язку Міської 

ради міста Кропивницького; 

Каменська І.Е. – начальник відділу 

організаційно-методичного забезпечення 

управління апарату Міської ради міста 

Кропивницького; 

Коваленко С.М. – начальник управління 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Міської ради міста 

Кропивницького; 

Колодяжний С.О. – начальник 

управління молоді та спорту Міської ради 

міста Кропивницького; 

Колюка О.С. – начальник управління 

комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького; 
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Костенко Л.Д. – начальник управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького; 

Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління - начальник відділу планування 

та містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького,  

Паливода А.А. – директор департаменту 

з питань економічного розвитку, торгівлі  та 

інвестицій – начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького; 

Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького;  

Тимоховська Т.М. – начальник 

управління з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста Кропивницького 

Шевченко А.О. – начальник управління 

адміністративних послуг 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; 

Ярюхіна К.В. – головний спеціаліст 

планово-виробничого відділу управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького; 
 

Присутні: 

 

Табалов А.О. – секретар Міської ради 

міста Кропивницького; 

Депутати Міської ради міста 

Кропивницького: 

Бойко С.В., Гамальчук М.П.,            

Пінчук В.В., Яремчук В.С., Шамардін О.С. 

Ликов Д. М. – член Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради 

міста Кропивницького; 
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Гончаренко О.М. - голова 

Кропивницької міської організації 

Товариства Червоного Хреста України; 

Юрченко В.А. – голова Кіровоградської 

обласної організації Товариства Червоного 

Хреста України; 

Жилін В.П. – начальник 

Кропивницького міськрайонного відділу 

УДСНС України у Кіровоградській області. 

представники засобів масової 

інформації 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 2299 «Про 

встановлення транспортного податку»  

Доповідає: Вергун О.С. – начальник 

управління розвитку транспорту 

та зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького  

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 2336 «Про 

організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти                              

м. Кропивницького на 2019 рік»  
 

Доповідає: Костенко Л.Д. - начальник 

управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2302 «Про звіти 

депутатів міської ради перед виборцями»  

Доповідає: Каменська І.Е. – начальник 

відділу організаційно-

методичного забезпечення 

управління апарату Міської ради 

міста Кропивницького 
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4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2319 «Про 

затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2019 рік»  

Доповідає: Каменська І.Е. – начальник 

відділу організаційно-

методичного забезпечення 

управління апарату Міської ради 

міста Кропивницького 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 2309 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473 («Про 
затвердження Комплексної програми внесення змін до генерального плану міста Кіровограда 

(коригування генерального плану міста Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів 

масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та 

детального плану території міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану червоних 

ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв’язкою 

руху в двох рівнях, визначення архітектурно – планувальних рішень)» 

Доповідає: Мартинова І.В. - заступник 

начальника управління - 

начальник відділу планування та 

містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького 

 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 2310 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про 

затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у 

складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 

ради на 2014-2018 роки»  

Доповідає: Мартинова І.В. - заступник 

начальника управління - 

начальник відділу планування та 

містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2313 «Про порядок 

використання коштів на охорону об’єктів культурної спадщини»  

Доповідає: Колюка О.С. – начальник 

управління комунальної 

власності Міської ради міста 

Кропивницького 
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8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2316 «Про 

звільнення у 2019 році окремих категорій осіб від оплати вартості 

адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету міста 

Кропивницького»  
 

Доповідає: Шевченко А.О. – начальник 

управління адміністративних 

послуг Міської ради міста 

Кропивницького 

 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 2320 «Про 

передачу майна»  

Доповідає: Шишко О.М. – начальник 

відділу з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

10. Про погодження проекту рішення міської ради № 2311 «Про 

внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 2016 року 

№ 721 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в             

м. Кропивницькому на 2017 – 2020 роки»  

Доповідає: Колодяжний С.О. – начальник 

управління молоді та спорту 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 2315 «Про 

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 

2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408» («Про затвердження Міської програми 

“Молодь” на 2018-2020 роки», «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 

2018-2020 роки», «Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2018-2020 роки», «Про затвердження Міської цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2018-2020 роки»)»  

Доповідає: Колодяжний С.О. – начальник 

управління молоді та спорту 

Міської ради міста 

Кропивницького 
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12. Про погодження проекту рішення міської ради № 2376 «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 

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 2383 «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 надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста 

Кропивницького 
 

 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2384 «Про 

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб»  

Доповідає: Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі  

та інвестицій – начальник 

управління економіки Міської 

ради міста Кропивницького  

 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 2386 «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»  
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Доповідає: Савченко Т.М. – т.в.о. 

начальника Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста 

Кропивницького  

 

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

до Міської програми соціального-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2017-2019 роки» (додається) 

Доповідає: Тимоховська Т.М. – начальник 

управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 
 

 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 2377 «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; 
 

 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 2330 «Про бюджет 

міста Кропивницького на 2019 рік»  

Доповідає: Бочкова Л.Т. – начальник 

фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького; 
 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який ознайомив членів постійної комісії із проектом 

рішення міської ради № 2299 «Про встановлення транспортного податку» та 

пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Вергун О.С. 

відповів на запитання членів постійної комісії. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Волков І.В., який вніс пропозицію редакційно відредагувати проект 

рішення, а саме: в пункті 1 слова «встановити транспортний додаток, що 

додається» замінити словами «встановити транспортний податок згідно з 

додатком». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради міської ради № 2299 «Про 

встановлення транспортного податку» з урахуванням змін, а саме: в пункті 1 

слова «встановити транспортний додаток, що додається» замінити словами 

«встановити транспортний податок згідно з додатком». 

Результати голосування: 

«за» –7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Костенко Л.Д., яка ознайомила із проектом рішення міської ради                 

№ 2336 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти                              

м. Кропивницького на 2019 рік». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Костенко Л.Д. 

відповіла на запитання членів постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відтермінувати розгляд проекту рішення міської ради № 2336 «Про 

організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти                              

м. Кропивницького на 2019 рік» та розглянути його після погодження на 

засіданні Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» –7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Каменську І.Е., яка пояснила причини підготовки проекту рішення 

міської ради № 2302 «Про звіти депутатів міської ради перед виборцями». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Каменська І.Е. 

відповіла на запитання членів постійної комісії. 

Під час розгляду питання Краснокутський О.В. залишив засідання 

постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2302 «Про звіти депутатів 

міської ради перед виборцями». 

Результати голосування: 

«за» –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Каменську І.Е., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2319 «Про затвердження перспективного плану роботи 

міської ради на 2019 рік». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Волков І.В., який запропонував внести зміни до Переліку основних 

питань, які пропонуються розглянути на засіданнях постійних комісій, в 

розрізі питання «Про визначення ставок єдиного податку та ставок податку на 

нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2020 рік», а саме: постійну 

комісію з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку додати як відповідальну за розгляд питання. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2319 «Про затвердження 

перспективного плану роботи міської ради на 2019 рік» з урахуванням 

пропозиції, а саме:  

Внести зміни до Переліку основних питань, які пропонуються 

розглянути на засіданнях постійних комісій, в розрізі питання «Про 

визначення ставок єдиного податку та ставок податку на нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки на 2020 рік», а саме: постійну комісію з 

питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку додати як відповідальну за розгляд питання. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Краснокутський О.В. долучився до роботи постійної комісії. 

*** 
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5. СЛУХАЛИ: 

Мартинову І.В., яка пояснила причини підготовки проекту рішення 

міської ради № 2309 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28 

квітня 2011 року № 473 («Про затвердження Комплексної програми внесення змін до 

генерального плану міста Кіровограда (коригування генерального плану міста Кіровограда), 

розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану 

зонування території міста Кіровограда та детального плану території міста Кіровограда 

(першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та 

планування транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, визначення архітектурно – 

планувальних рішень)». 

 

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

Колюка О.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2309 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473 («Про затвердження 

Комплексної програми внесення змін до генерального плану міста Кіровограда (коригування 

генерального плану міста Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів масштабу 

1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та детального 

плану території міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану червоних ліній 

магістральних вулиць міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв’язкою руху в 

двох рівнях, визначення архітектурно – планувальних рішень)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6; 

«утримались» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Мартинову І.В., яка пояснила причини підготовки проекту рішення 

міської ради № 2310 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 

2014 року № 2774 «Про затвердження Програми створення та розвитку 

містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ:  

Погодити проект рішення міської ради № 2310 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про затвердження 

Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради                                 

на 2014-2018 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 6; 

«утримались» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Горбовський С.В. залишив засідання постійної комісії. 

*** 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Колюку О.С., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2313 «Про порядок використання коштів на охорону об’єктів 

культурної спадщини». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2313 «Про порядок 

використання коштів на охорону об’єктів культурної спадщини». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Шевченка А.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2316 «Про звільнення у 2019 році окремих категорій осіб від 

оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету 

міста Кропивницького». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Краснокутський О.В., вніс пропозицію доповнити Перелік окремих 

категорій осіб, які зареєстрували своє місце проживання на території міста 

Кропивницького пунктом 10 «Особи, які звільнились з місць позбавлення 

волі». 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2316 «Про звільнення                

у 2019 році окремих категорій осіб від оплати вартості адміністративної 

послуги, яка зараховується до бюджету міста Кропивницького» з 

урахуванням пропозиції, а саме:  

доповнити Перелік окремих категорій осіб, які зареєстрували своє 

місце проживання на території міста Кропивницького пунктом 10 «Особи, які 

звільнились з місць позбавлення волі». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2320 «Про передачу майна». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2320 «Про передачу майна». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Колодяжного С.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2311 «Про внесення змін та доповнення до рішення міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 721 «Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на 2017 – 2020 роки». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Колодяжний С.О. 

відповів на запитання членів постійної комісії. 

Під час розгляду питання до роботи комісії долучився Горбовський С.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2311 «Про внесення змін та 

доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 «Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту                                       

в м. Кропивницькому на 2017 – 2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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11. СЛУХАЛИ: 

Колодяжного С.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2315 «Про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408» («Про 

затвердження Міської програми “Молодь” на 2018-2020 роки», «Про затвердження 

Міської програми підтримки сімей на 2018-2020 роки», «Про затвердження Міської 

програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки», «Про затвердження 

Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки»). 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 Шамардіна К.О., яка запропонувала внести зміни до додатку 1 пункту 

2.1.1. слова «молоді з особливими потребами» замінити словами «молоді з 

інвалідністю». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Під час розгляду 

питання Товстоган Б.С. залишив засідання комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2315 «Про внесення змін до рішень 

Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 

1407, 1408» («Про затвердження Міської програми “Молодь” на 2018-2020 роки», «Про 

затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018-2020 роки», «Про 

затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки», 

«Про затвердження Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки») з 

урахуванням пропозиції, а саме: внести зміни до додатку 1, пункту 2.1.1. 

слова «молоді з особливими потребами» замінити словами «молоді з 

інвалідністю». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2376 «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. 

Під час розгляду питання Товстоган Б.С. долучився до роботи комісії. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Бойко С.В., який проінформував членів постійної комісії про ситуацію, 

яка склалася на його виборчому окрузі, про незадовільний технічний стан 

багатоповерхового житлового будинку за адресою вул. Михайлівська, 2. 

Навесні 2018 року були виявлені ознаки просідання та руйнування 

конструктивних елементів житлового будинку. Здійснено технічне 

обстеження будинку, отримано конструктивні висновки, встановлено маяки. З 

місцевого бюджету Головним управлінням житлово-комунального 

господарства було виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної 

документації та встановлено орієнтовну вартість робіт. Сергій Вікторович, з 

правом дорадчого голосу, запропонував включити до переліку об'єктів, які 

потребують проведення робіт капітального ремонту у 2019 році. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради № 2376 «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. Доручити управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького опрацювати усне звернення депутата Бойка С.В. щодо 

можливості включення до Програми капітального будівництва, реконструкції 

та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2383 «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 № 2383 «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». 
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Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2384 «Про визначення мінімальної вартості місячної                    

оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2384 «Про визначення 

мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого 

майна фізичних осіб». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Савченко Т.М., який пояснила причини підготовки проекту рішення 

міської ради № 2386 «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 № 2386 «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» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про внесення змін до Міської програми соціального-правового 

захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та 

популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки». 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до Міської 

програми соціального-правового захисту дітей, профілактики правопорушень 

у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-

2019 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2377 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

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

2018 рік». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2377 «Про внесення змін до 

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

«Про міський бюджет на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка представила на розгляд членів комісії проект рішення 

міської ради № 2330 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Бойко С.В., 

Яремчук В.С. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Краснокутський О.В., який запропонував декілька пропозицій, а саме: 

 В додатку 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку міста Кропивницького 

за об'єктами у 2019 році» виключити розподіл за об'єктами, залишити назву 

бюджетної програми та визначену суму видатків та зазначив, що доцільно 

сформувати перелік об'єктів при розгляді Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2019 – 2021 роки. 
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 Управлінню охорони здоров'я терміново підготувати розрахунки щодо 

фінансування Кропивницької міської організації Товариства Червоного 

Хреста України на 2019 рік в сумі 733 000 грн та провести ці видатки за 

рахунок збільшення плану доходів ПДФО. 

 Цертій О.М., який вніс пропозицію доручити Головному управлінню 

житлово-комунального господарства виокремити не завершені, не виконанні 

об'єкти у 2018 році, обрахувати суму необхідності  їх фінансування та надати 

пропозиції на 2019 рік до фінансового управління міської ради та на розгляд 

постійної комісії. 

 Шамардіна К.О., запропонувала збільшити розмір видатків на 

фінансування проектів бюджету громадських ініціатив (громадського 

бюджету/бюджету участі), враховуючи попередні доручення постійної 

комісії, та встановити у розмірі 5850000,00 грн. 

 Волков І.В., запропонував винайти можливість щодо збільшення 

розміру видатків по Головному розпоряднику коштів – управлінню молоді і 

спорту міської ради на утримання та ремонти клубів за місцем проживання у 

сумі 150000,00-200000,00 грн. 

 Також Ігор Вікторович запропонував внести зміни до додатку 5 

«Розподіл коштів бюджету розвитку міста Кропивницького за об'єктами у 

2019 році», а саме: залишити великомасштабні інфраструктурні об'єкти, а 

остаточний перелік об'єктів сформувати в Програмі капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2019 – 2021 роки. 

 Яремчук В.С., зауважила, що кожного року при формуванні проекту 

бюджету міста Кропивницького передбачалась субвенція бюджету с. Нове 

для фінансування двох дошкільних навчальних закладів. Але цього року в 

проекті бюджету міста Кропивницького на 2019 рік не передбачено цієї 

субвенції. Валентина Сергіївна, з правом дорадчого голосу, ініціювала 

виділення субвенції бюджету с. Нове на фінансування двох дошкільних 

навчальних закладів у сумі 7000000,00 грн. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити управлінню освіти, фінансовому управлінню Міської ради 

міста Кропивницького спільно з керівництвом Новенської селищної ради 

опрацювати та винести на розгляд наступного засідання постійної комісії 

пропозиції щодо розрахунку виділення трансферту бюджету с. Нового для  

двох дошкільних навчальних закладів при наявності звернення Новенської 

селищної ради. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. Доручити управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького винести на розгляд постійної комісії та пленарне засідання 

міської ради Програму капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. Внести зміни до проекту рішення міської ради № 2330 «Про міський 

бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», в додатку 5  «Розподіл коштів 

бюджету розвитку міста Кропивницького за об'єктами у 2019 році» залишити 

великомасштабні інфраструктурні об'єкти, а остаточний перелік об'єктів 

сформувати в Програмі капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки. 

Результати голосування: 

«за» – 3; 

«утримались» – 4 

Рішення  не  прийнято. 

 

4. Внести зміни до проекту рішення міської ради № 2330 «Про міський 

бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», в додатку 5 «Розподіл коштів 

бюджету розвитку міста Кропивницького за об'єктами у 2019 році», а саме: 

виключити розподіл за об'єктами, залишити назву бюджетної програми та 

визначену суму видатків та визначити перелік об'єктів при розгляді Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2019 – 2021 роки. 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«утримались» – 2 

Рішення  прийнято. 

 

5. Доручити Головному управлінню житлово-комунального 

господарства Міської ради міста Кропивницького надати інформацію щодо 

об'єктів, які не виконані у 2018 році, обрахувати та надати відповідні 

пропозиції на розгляд постійної комісії щодо необхідності фінансування їх у 

2019 році. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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6. Доручити управлінню охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького терміново надати розрахунки до фінансового управління 

щодо фінансування в сумі 733000, 00 грн Кіровоградської міської організації 

Товариства Червоного Хреста України у 2019 році. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста 

Кропивницького опрацювати пропозиції щодо збільшення розміру видатків 

на фінансування проектів бюджету громадських ініціатив (громадського 

бюджету/бюджету участі) у розмірі 5850000,00 грн. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста 

Кропивницького  опрацювати пропозиції щодо збільшення видатків по 

Головному розпоряднику коштів – управління молоді і спорту міської ради на 

капітальні ремонти клубів за місцем проживання                                                           

у сумі 150000,00 - 200000,00 грн. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. Взяти за основу проект рішення міської ради № 2330 «Про бюджет 

міста Кропивницького на 2019 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова комісії         І.Волков 

 

Секретар комісії        К.Шамардіна 


