
 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 53 

 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку 
 

 

від 05 липня 2019 року м.Кропивницький 

  

Голова комісії: Краснокутський О.В. 

 

Присутні члени комісії: 

 

 

 

 

 

Відсутні: 
 

Горбовський С.В. - заступник голови 

комісії 

Шамардіна К.О. - секретар комісії, 

Сергієнко Г.В., 

Цертій О.М. 
 

Волков І.В., Товстоган Б.С. 
 

Запрошені: 

 

Паливода А.А. – заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

ради, 
 

Швець Н.В. – заступник начальника 

управління - начальник відділу доходів, 

фінансів галузей виробничої сфери та 

соціального захисту фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Костенко Л.Д. – начальник управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького, 
 

Тимоховська Т.М. – начальник управління з 

питань захисту прав дітей Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

Бабаєва О.В. - начальник відділу 

інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

Міської ради міста Кропивницького, 
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Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони Міської ради міста 

Кропивницького, 

Ломова Т.В. – в.о. директора департаменту 

з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальника управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького 
 

Присутні: 

 

Лузан Л.М. - голова Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, 

представники засобів масової інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про виділення додаткових коштів з міського бюджету на заробітну 

плату працівникам закладів освіти (лист від 10.06.2019 № 203/1-19 голови 

Кропивницької міської організації Вільної профспілки освіти і науки України                         

Фундовного В.В.) 

 

Доповідає: Костенко Л.Д. – начальник 

управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

 

2. Про погодження рішення Виконавчого комітету Міської ради                    

міста Кропивницького від 25 червня 2019 року № 383 «Про проведення 

капітального ремонту, передачу бюджетних призначень та проектно - 

кошторисної документації, визначення замовника по капітальному ремонту 

об’єкта»  (лист від 04.07.2019 № 1662 начальника управління з питань захисту прав дітей 

міської ради Тимоховської Т.М.) 

 

Доповідає: Тимоховська Т.М. – начальник 

управління з питань захисту прав 

дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 3093 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року                   

№ 2285 «Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019 - 2021 роки» 

 

Доповідає: Бабаєва О.В. - начальник відділу 

інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення Міської ради міста 
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Кропивницького 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 3145 «Про передачу 

майна Кропивницькому міському військовому комісаріату» 

 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 3129 «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 21.11.2017 № 1204                      

«Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту 

«Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного 

освітлення в м. Кропивницькому» 

Доповідає: Ломова Т.В. – в.о. директора 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальника управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

6. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради            

№ 3130 «Про затвердження Плану перспективного розвитку міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки» 

 

Доповідає: Ломова Т.В. – в.о. директора 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальника управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Костенко Л.Д., яка інформувала членів комісії про ситуацію, що склалася 

в галузі освіти міста, про необхідність виділення додаткових коштів з міського 

бюджету на заробітну плату працівникам закладів освіти в розмірі                           

30-33 млн.грн та ознайомила з відповідним листом від 10.06.2019 № 203/1-19 

голови Кропивницької міської організації Вільної профспілки освіти і науки 

України Фундовного В.В. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії.                             

Начальник управління освіти міської ради Костенко Л.Д. відповіла на 

запитання членів комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію управління освіти Міської ради                  

міста Кропивницького та Кропивницької міської організації Вільної профспілки 

освіти і науки України, викладеної в листі від 10.06.2019 № 203/1-19. 
 

2. Доручити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького 

спільно з фінансовим управлінням Міської ради міста Кропивницького 

здійснити необхідний комплекс заходів щодо можливості збільшення 

фінансування галузі освіти міста, в тому числі з можливим залученням та 

сприянням в вирішенні питання Кіровоградської обласної ради. 
 

3. Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького 

опрацювати лист від 10.06.2019 № 203/1-19 голови Кропивницької міської 

організації Вільної профспілки освіти і науки України Фундовного В.В. та 

надати конкретні пропозиції щодо можливості вирішення зазначеного питання 

на розгляд чергового засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Тимоховську Т.М., яка ознайомила членів комісії з рішенням Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від 25 червня 2019 року № 383 

«Про проведення капітального ремонту, передачу бюджетних призначень та 

проектно - кошторисної документації, визначення замовника по капітальному 

ремонту об’єкта» та пояснила причини розгляду на постійній комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії.  

Начальник управління Тимоховська Т.М. відповіла на запитання членів 

комісії та запропонувала депутатам міської ради долучитись до 

облаштування дитячих майданчиків біля будинків сімейного типу. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 25 червня 2019 року № 383 «Про проведення капітального 

ремонту, передачу бюджетних призначень та проектно - кошторисної 

документації, визначення замовника по капітальному ремонту об’єкта». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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 2. Доручити управлінню з питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького передбачити пропозиції щодо фінансування за рахунок коштів 

міського бюджету інших будинків сімейного типу на наступний 2020 рік. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Бабаєву О.В., яка ознайомила членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 3093 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 «Про затвердження Програми 

розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки» та пояснила 

підстави підготовки даного проекту рішення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 3093 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 

«Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 

2019 - 2021 роки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 3145 «Про передачу майна Кропивницькому міському військовому 

комісаріату» та пояснив причини підготовки даного проекту рішення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 3145 «Про передачу майна 

Кропивницькому міському військовому комісаріату». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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5. СЛУХАЛИ: 

 Ломову Т.В., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 3129 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  

від 21.11.2017 № 1204 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 

інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних 

закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому» та пояснила 

причини підготовки даного проекту рішення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 Краснокутський О.В., який ознайомив членів комісії з зауваженнями до 

даного проекту рішення фінансового управління Міської ради міста 

Кропивницького щодо відсутності обгрунтування та погодження від головного 

розпорядника коштів – управління капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького. Голова комісії зазначив, що необхідно врахувати зауваження. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Погодити проект рішення міської ради № 3129 «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 21.11.2017 № 1204 «Про залучення 

кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в              

м. Кропивницькому». 
 

 2. Управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького вказати на необхідність врахування та зняття зауважень до 

проекту рішення № 3129 фінансового управління Міської ради міста 

Кропивницького щодо відсутності обгрунтування та погодження від головного 

розпорядника коштів – управління капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького. 
 

 3. Доручити управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького надати до проекту рішення № 3129 «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 21.11.2017 № 1204 «Про залучення 

кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в              

м. Кропивницькому» обгрунтування щодо необхідності збільшення 

фінансування на 3 млн.грн. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

Ломову Т.В., яка ознайомила членів комісії з доопрацьованим проектом 

рішення міської ради № 3130 «Про затвердження Плану перспективного 

розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки» та пояснила причини 

підготовки та доопрацювання даного проекту рішення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Шамардіна К.О., яка запропонувала внести доповнення до проекту 

рішення міської ради № 3130 «Про затвердження Плану перспективного 

розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки», а саме: доповнити                   

Розділ ІІІ «Пріоритети розвитку міста на 2019-2021 роки» Плану 

перспективного розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки наступним 

пріоритетом: 

Пріоритет: «Місто рівних можливостей». 
 

Цертій О.М., який також запропонув внести доповнення до проекту 

рішення міської ради № 3130 «Про затвердження Плану перспективного 

розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки», а саме: доповнити                   

Розділ ІІІ «Пріоритети розвитку міста на 2019-2021 роки» Плану 

перспективного розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки наступним 

пріоритетом: 

Пріоритет: «Високі соціальні стандарти». 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести доповнення до доопрацьованого проекту рішення міської ради 

№ 3130 «Про затвердження Плану перспективного розвитку міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки», а саме: доповнити Розділ ІІІ «Пріоритети 

розвитку міста на 2019-2021 роки» Плану перспективного розвитку міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки  наступними пріоритетами: 
 

Пріоритет: «Місто рівних можливостей». 
 

Пріоритет: «Високі соціальні стандарти». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 2. Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 3130                        

«Про затвердження Плану перспективного розвитку міста Кропивницького на 

2019-2021 роки» з урахуванням вищезазначених доповнень. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії        О.КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

Секретар комісії       К.ШАМАРДІНА 


