
 

 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 46 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 24 січня 2019 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: 

 

Балакірєва С.М. – начальник відділу 

кадрової роботи Міської ради міста 

Кропивницького; 

Білокінь С.В. – начальник управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького; 

Бондаренко А.В. – керуючий справами 

Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького; 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв'язку Міської 

ради міста Кропивницького; 

Вовенко О.А. – т.в.о. начальника 

управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького; 

Вовк Ю.М. - начальник управління 

соціальної підтримки населення Міської 

ради міста Кропивницького; 
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Горбенко О.А. – начальник відділу з 

питань внутрішньої політики Міської ради 

міста Кропивницького; 

Коваленко С.М. – начальник управління 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Міської ради міста 

Кропивницького; 

Колюка О.С. – начальник управління 

комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького; 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони Міської ради міста 

Кропивницького; 

Назаренко А.А. – старший інспектор 

відділу правового забезпечення 

юридичного управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

Назарець А.Ф. – начальник відділу 

культури і туризму Міської ради міста 

Кропивницького; 

Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького 
 

Присутні: 

 

Постолатій А.С. – заступник голови 

Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Сінченко Д.В. голова ГО «Асоціація 

Політичних Наук» 

представники засобів масової 

інформації 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 2381 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року 

№ 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради 

міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської 

ради міста Кропивницького» (зі змінами)»  

Доповідає: Балакірєва С.М. – начальник 

відділу кадрової роботи Міської 

ради міста Кропивницького  

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 2439 «Про 

затвердження на посаді Вергуна О.С.»  
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Доповідає: Балакірєва С.М. – начальник 

відділу кадрової роботи Міської 

ради міста Кропивницького  

  

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2440 «Про 

затвердження на посаді Паливоди А.А.»  

Доповідає: Балакірєва С.М. – начальник 

відділу кадрової роботи Міської 

ради міста Кропивницького  
 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2436 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 «Про 

кількісний та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання»  

Доповідає: Бондаренко А.В. – керуючий 

справами Виконавчого комітету 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 2312 «Про 

затвердження Статуту територіальної громади міста Кропивницького»  

Доповідає: Горбенко О.А. – начальник 

відділу з питань внутрішньої 

політики Міської ради міста 

Кропивницького 
 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 2389 «Про 

внесення змін до рішення 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 і туризму 

Міської ради міста  

Кропивницького 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2391 «Про 

затвердження Програми управління комунальним майном на 2019 рік»  

Доповідає: Колюка О.С. – начальник 

управління комунальної 

власності Міської ради міста 

Кропивницького 

 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2392 «Про 

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій редакції)»  
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Доповідає: Вергун О.С. – начальник 

управління розвитку транспорту 

та зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького 
 

9. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 2110 «Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям 

та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки»  

Доповідає: Коваленко С.М. – начальник 

управління надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста 

Кропивницького 
 

10. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради 

№ 2111 «Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення міста Кропивницького  

на 2019 – 2020 роки»  

Доповідає: Білокінь С.В. – начальник 

управління капітального 

будівництва Міської ради міста 

Кропивницького 
 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 2433 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції, в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки»  

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник 

управління соціальної 

підтримки населення Міської 

ради міста Кропивницького 

 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 2434 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки»  

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник 

управління соціальної 

підтримки населення Міської 

ради міста Кропивницького 

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 2442 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 

№ 1429 «Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2018-2020 роки»  
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Доповідає: Вовенко О.А. – т.в.о. начальника 

управління земельних відносин 

та охорони навколишнього 

природного середовища Міської 

ради міста Кропивницького 

 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2444 «Про 

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату»  

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького 

15. Про виділення коштів для нарахування надбавки соціальним 

робітникам територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Подільського району міста Кропивницького 

Доповідає: Постолатій А.С. – заступник 

голови Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради 

 

16. Про погодження проекту рішення міської ради № 2435 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 

2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» 

Доповідає: Бочкова Л.Т. – начальник 

фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

17. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 2378 «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: Савченко Т.М. – т.в.о. 

начальника Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

18. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 2379 «Про внесення змін 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 

 

19. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 2380 «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: Савченко Т.М. – т.в.о. 

начальника Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста 

Кропивницького 
 

20. Про звіт голови постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

розвитку 

Доповідає: Волков І.В. – голова постійної 

комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань 

бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-

економічного розвитку 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Балакірєву С.М., яка ознайомила членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 2381 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького» (зі змінами)» та пояснила його основні положення. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2381 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького» (зі змінами)». 
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Результати голосування: 

«за» – 5; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 2; 

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Балакірєву С.М., яка представила на розгляд членів комісії проект 

рішення міської ради № 2439 «Про затвердження на посаді Вергуна О.С.». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2439 «Про затвердження на 

посаді Вергуна О.С.». 

Результати голосування: 

«за» – 6; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 1; 

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Балакірєву С.М., яка представила на розгляд членів комісії проект 

рішення міської ради № 2440 «Про затвердження на посаді Паливоди А.А.». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2440 «Про затвердження на 

посаді Паливоди А.А.». 

Результати голосування: 

«за» – 6; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 1; 

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Бондаренко А.В., яка ознайомила членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 2436 «Про внесення змін до рішення міської ради  

від 15 грудня 2015 року № 9 «Про кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання». 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2436 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 «Про кількісний та 

персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання». 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«проти» - 2; 

«утримались» - 1; 

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Горбенко О.А., яка ознайомила членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 2312 «Про затвердження Статуту 

територіальної громади міста Кропивницького». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, Назаренко А.А., 

Сінченко Д.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2312 «Про 

затвердження Статуту територіальної громади міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Назарець А.Ф., яка ознайомила членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 2389 «Про внесення змін до рішення міської ради  

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

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

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. Під час 

обговорення питання засідання комісії залишив Волков І.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2389 «Про внесення змін до 

рішення 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» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: 

Колюку О.С., який ознайомив членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 2391 «Про затвердження Програми управління комунальним 

майном на 2019 рік» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2391 «Про затвердження 

Програми управління комунальним майном на 2019 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2392 «Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 

роки (в новій редакції)». 

 

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

відповів на всі запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2392 «Про затвердження 

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у  

м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій редакції)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Коваленка С.М., який ознайомив членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 2110 «Про затвердження Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків  

на 2019-2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2110 «Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2019-2021 роки». 
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Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Білоконя С.В., який ознайомив членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 2111 «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2019 – 2020 роки» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2111 «Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2020 роки» 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Вовк Ю.М., яка ознайомила членів комісії із доопрацьованим проектом 

рішення міської ради № 2433 «Про внесення змін до рішення міської ради  

від 17 січня 2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції, в східних областях України 

та членів їх сімей на 2017-2019 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2433 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції, в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Вовк Ю.М., яка ознайомила членів комісії із доопрацьованим проектом 

рішення міської ради № 2434 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту 

та соціальної підтримки окремих категорій населення міста  

на 2017-2019 роки». 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2434 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Вовенка О.А., який пояснив членам комісії причини підготовки проекту 

рішення міської ради № 2442 «Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429 «Про затвердження Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. Під час 

обговорення питання до роботи комісії долучився Волков І.В. та залишили 

комісію Краснокутський О.В., Товстоган Б.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2442 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429 «Про 

затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 

2018-2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2444 «Про передачу майна Кропивницькому міському 

військовому комісаріату». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2444 «Про передачу майна 

Кропивницькому міському військовому комісаріату». 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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15. СЛУХАЛИ: 

Постолатія А.С., який звернувся до членів комісії із проханням 

виділити додаткові кошти для нарахування надбавки за вислугу років 

соціальним робітникам Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Подільського району міста Кропивницького. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бочкова Л.Т., яка проінформувала членів постійної комісії, що 

відповідно до розпорядження міського голови від 20.12.2018 р. № 331-в «Про 

проведення перевірки» в Подільській районній у місті Кропивницькому раді 

проходить фінансова перевірка та за результатами перевірки використання 

бюджетних коштів на заробітну плату працівників виконавчих органів 

Подільської районної у місті ради буде здійснено перерозподіл субвенції 

бюджету Подільського району. 

 

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

Під час обговорення питання до роботи комісії долучилися 

Краснокутський О.В., Товстоган Б.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію заступника голови Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради. 

2. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста 

Кропивницького: 

здійснити перевірку розрахунків, які надійшли від Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Подільського району міста Кропивницького; 

за результатами перевірки змінити розподіл іншої субвенції у додатку 4 

по бюджету Подільського району, а саме: 

збільшити субвенцію на «Соціальний захист та соціальне 

забезпечення» для виплати надбавки за вислугу років соціальним робітникам 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) на +371,1 тис. грн; 

зменшити субвенцію на «Державне управління» - 371,1 тис.грн, в 

тому числі по управлінню соціального захисту населення -171,9 тис. грн, з 

них надбавка за особливий характер роботи працівникам структурних 

підрозділів, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги 

(оплата праці) -112,8 тис. грн за результатами перевірки використання 

бюджетних коштів на заробітну плату працівників виконавчих органів 

Подільської районної у місті ради відповідно до розпорядження міського 

голови від 20.12.2018 р. № 331-в «Про проведення перевірки». 

Результати голосування: 

«за» –7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 



 13 
 

16. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка пояснила членам комісії причини підготовки проекту 

рішення міської ради № 2435 «Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2019 рік». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2435 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року 

№ 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» зі змінами, а саме: 

доповнити проект рішення № 2435 «Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет 

міста Кропивницького на 2019 рік» додатком 4 (міжбюджетні трансферти) та 

внести відповідні зміни в пункт 1 текстової частини проекту рішення, а саме: 

змінити розподіл іншої субвенції у додатку 4 по бюджету Подільського 

району: 

збільшити субвенцію на «Соціальний захист та соціальне 

забезпечення» для виплати надбавки за вислугу років соціальним робітникам 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) на +371,1 тис. грн; 

зменшити субвенцію на «Державне управління» - -371,1 тис.грн, в 

тому числі по управлінню соціального захисту населення -171,9 тис. грн, з 

них надбавка за особливий характер роботи працівникам структурних 

підрозділів, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги 

(оплата праці) -112,8 тис. грн за результатами перевірки використання 

бюджетних коштів на заробітну плату працівників виконавчих органів 

Подільської районної у місті ради відповідно до розпорядження міського 

голови від 20.12.2018 р. № 331-в «Про проведення перевірки». 

Результати голосування: 

«за» –7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Савченко Т.М., яка ознайомила членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 2378 «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». 
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ВИСТУПИЛИ:  

Цертій О.М., який зауважив, що у додатку 2 «Заходах щодо 

забезпечення Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в 

місті Кропивницькому на 2019 рік», у розділі «Будівництво, реконструкція, 

ремонт доріг» відсутній об'єкт «вул. Сергія Сєнчева (від вул. Кільцевої  

до вул. Ломоносова). 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2378 

«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». 

2. Доручити Головному управлінню житлово-комунального 

господарства Міської ради міста Кропивницького доопрацювати проект 

рішення, а саме: у додатку 2 «Заходах щодо забезпечення Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому  

на 2019 рік», у розділі «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг» додати 

об'єкт «вул. Сергія Сєнчева (від вул. Кільцевої до вул. Ломоносова). 

Результати голосування: 

«за» –7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Савченко Т.М., яка ознайомила членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 2379 «Про внесення змін 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: 

Волков І.В., який вніс пропозицію в додатку 2 «Заходи щодо 

забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2019 рік» в 

розділі IV «Організація благоустрою населених пунктів» об'єкт капітального 

ремонту внутрішньодворових доріг по вул. Академіка Тамма, 2 замінити на 

вул. Волкова, 30. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2379 «Про внесення змін 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  
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додатку 2 «Заходи щодо забезпечення виконання Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2019 рік» в розділі IV «Організація благоустрою 

населених пунктів» об'єкт капітального ремонту внутрішньодворових доріг 

по вул. Академіка Тамма, 2 замінити на вул. Волкова, 30. 

Результати голосування: 

«за» –7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Савченко Т.М., яка ознайомила членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 2380 «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 взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2380 «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» –7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

20. СЛУХАЛИ: 

 Волкова І.В., який ознайомив членів комісії із звітом голови постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома звіт голови постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку. 

Результати голосування: 

«за» –7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Голова комісії         І.ВОЛКОВ 

 

 

Секретар комісії        К.ШАМАРДІНА 


