
 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 55 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 27 серпня 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., 

Товстоган Б.С., 

Цертій О.М.  
 

Волков І.В.,  
 

 

Запрошені: 

 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

Білокінь С.В. – начальник управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького; 

Вовк Ю.М. - начальник управління 

соціальної підтримки населення Міської 

ради міста Кропивницького; 

Коваленко С.М. – начальник 

управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення Міської 

ради міста Кропивницького; 

Копецький Ю.Б. – т.в.о. завідувача 

сектора мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської ради міста 

Кропивницького; 

Костенко Л.Д. - начальник управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького; 
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Макарук О.О. – начальник управління 

охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького; 

Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства 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; 
 

Присутні: 

 

Вергун О.С. – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів Міської ради міста 

Кропивницького; 

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 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 3190 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

19 грудня 2018 року № 2207 «Про організацію харчування учнів та вихованців 

пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького  

на 2019 рік» 

Доповідає: Костенко Л.Д. - начальник 

управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 3216 «Про передачу 

майна»  

Доповідає: Копецький Ю.Б. – т.в.о. завідувача 

сектора мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького 
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3. Про погодження проекту рішення міської ради № 3222 «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 

 

4. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 3161 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького  

на 2019 – 2021 роки» 

Доповідає: Білокінь С.В. – начальник 

управління капітального 

будівництва Міської ради міста 

Кропивницького 

 

5. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 3080 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

31 січня 2019 року № 2275 «Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки»  

Доповідає: Коваленко С.М. – начальник 

управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста 

Кропивницького 

 

6. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради № 3209 

«Про врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою до опалювального 

сезону» 

Доповідає: Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького 
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7. Про погодження проекту рішення міської ради «Про договори з 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ» (додається) 

Доповідає: Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького 

 

8. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради № 3040 

«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: Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького 

 

9. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради № 3041 

«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: Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького 

 

10. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 3042 «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 

 

11. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 3044 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19 грудня 

2017 року № 1263 «Про затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки»  

Доповідає: Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького 
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12. Про недостатність коштів (лист від 19.08.2019 № 2516/1-01-09 заступника 

начальника управління освіти Є. Серопяна) 

Доповідає: Костенко Л.Д. - начальник 

управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

 

13. Про фінансову незабезпеченість галузі «Охорона здоров'я»  

м. Кропивницького (лист від 19.08.2019 № 2842 начальника управління охорони здоров'я 

О.Макарук) 

Доповідає: Макарук О.О. – начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького 

 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 3191 «Про виділення 

коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання»  

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького 

 

15. Про збільшення видатків на надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста (лист від 09.07.2019 № 1862 начальника управління 

соціальної підтримки населення  Вовк Ю.М.) 

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького 

 

16. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 3265 «Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста  

на 2017-2019 роки, затверджених рішенням міської ради від 17 січня  

2017 року № 760»  

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького 

 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 3266 «Про внесення 

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

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей 

 на 2017-2019 роки» 
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Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького 

 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 3119 «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 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Костенко Л.Д., яка ознайомила членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 3190 «Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2207 «Про організацію 

харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти  

м. Кропивницького на 2019 рік» 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

Під час обговорення питання Шамардіна К.О. залишила засідання комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 3190 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 

2018 року № 2207 «Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових 

категорій в закладах освіти м. Кропивницького на 2019 рік» 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Копецького Ю.Б., який ознайомив членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 3216 «Про передачу майна». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 3216 «Про передачу майна». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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3. СЛУХАЛИ: 

Шишка О.М., який пояснив членам постійної комісії причини підготовки 

проекту рішення міської ради № 3222 «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». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., який вніс пропозицію зменшити резервний фонд 

міського бюджету на суму 70,0 тис. грн та спрямувати на фінансування Міської 

програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто»  

на 2017-2020 роки по головному розпоряднику коштів Виконавчий комітет 

міської ради та не здійснювати перерозподіл коштів зі спеціального на 

загальний фонд міського бюджету 55,0 тис грн, адже це являється порушенням 

Бюджетного кодексу України. 

 

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

Під час обговорення питання до роботи комісії долучилась  

Шамардіна К.О. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради № 3222 «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» з урахуванням наступних пропозицій, а саме: 

зменшити резервний фонд міського бюджету на суму 70,0 тис. грн та 

спрямувати на фінансування Міської програми профілактики та протидії 

злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки по головному розпоряднику 

коштів Виконавчий комітет міської ради; 

не здійснювати перерозподіл коштів зі спеціального на загальний фонд 

міського бюджету 55,0 тис грн. 

2. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького 

врахувати вищезазначені пропозиції в проекті рішення № 3119 «Про внесення 

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

 № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

проектом рішення міської ради № 3161 «Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 



 8 

Кропивницького на 2019 – 2021 роки». Сергій Валентинович проінформував 

про потребу виділення додаткових коштів у розмірі 15 000 000 грн для 

реконструкції проїжджої частини вул. Ельворті та реставрацію будівлі музичної 

школи № 1. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 3161 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

 2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення міста Кропивницького  

на 2019 – 2021 роки» з урахуванням виділення додаткових коштів у розмірі 

15,0 тис грн для реконструкції проїжджої частини вул. Ельворті та реставрацію 

будівлі музичної школи № 1. 

2. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького 

передбачити в проекті рішення № 3119 «Про внесення змін до рішення Міської 

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

Кропивницького на 2019 рік» виділення додаткових коштів у розмірі  

15 000 000 грн для реконструкції проїжджої частини вул. Ельворті та 

реставрацію будівлі музичної школи № 1. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

проектом рішення міської ради № 3080 «Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 «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 № 3080 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня  

2019 року № 2275 «Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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6. СЛУХАЛИ: 

Савченко Т.М., який ознайомив членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 3209 «Про врегулювання питань, пов’язаних 

з підготовкою до опалювального сезону». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 3209 «Про 

врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою до опалювального сезону». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Савченко Т.М., яка пояснила членам комісії причини підготовки проекту 

рішення міської ради «Про договори з реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Погодити проект рішення міської ради «Про договори з 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ». 

2. Винести на розгляд шістнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького проект рішення міської ради «Про договори з реструктуризації 

заборгованості за спожитий природний газ». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ:  

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

проектом рішення міської ради № 3040 «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 взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 3040 «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» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

проектом рішення міської ради № 3041 «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» та проінформувала про 

потребу у виділені додаткових коштів, а саме: 

 фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» + 15 000 000 грн; 

 експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду з 

виготовленням проектно-кошторисної документації  + 10 000 000 грн. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 3041 «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» 

з урахуванням виділення додаткових коштів, а саме: 

 фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» + 15 000 000 грн; 

 експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду з 

виготовленням проектно-кошторисної документації  + 10 000 000 грн. 

2. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького 

передбачити в проекті рішення № 3119 «Про внесення змін до рішення Міської 

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

Кропивницького на 2019 рік» виділення додаткових коштів, а саме: 

 фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» + 15 000 000 грн; 

 експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду з 

виготовленням проектно-кошторисної документації  + 10 000 000 грн. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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10. СЛУХАЛИ: 

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

проектом рішення міської ради № 3042 «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 доопрацьований проект рішення міської ради № 3042 «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» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проектом рішення міської ради № 3044 «Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 19 грудня 2017 року № 1263 «Про затвердження 

Програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 

2017-2019 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 3044 «Про 

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19 грудня 2017 року  

№ 1263 «Про затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання у 

місті Кропивницькому на 2017-2019 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Костенко Л.Д., яка ознайомила членів постійної комісії із листом  

від 19.08.2019 № 2516/1-01-09 управління освіти про недостатність коштів на 

виплату заробітної плати працівникам закладів загальної середньої та 

професійно-технічної освіти, відсутність коштів на виплату стипендій та 

харчування учнів професійно-технічних закладів. 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, Бочкова Л.Т. 

Під час обговорення питання Товстоган Б.С. залишив засідання постійної 

комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію начальника управління освіти  

Костенко Л.Д. відповідно до листа від 19.08.2019 № 2516/1-01-09. 

2. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького 

передбачити в проекті рішення № 3119 «Про внесення змін до рішення Міської 

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

Кропивницького на 2019 рік» виділення додаткових коштів у розмірі 

10 000 000 грн на виплату заробітної плати працівникам закладів загальної 

середньої та професійно-технічної освіти. 

3. Доручити управлінню освіти спільно з фінансовим управлінням 

Міської ради міста Кропивницького підготувати листи до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства фінансів України щодо недостатності фінансування 

галузі «Освіта» та професійно-технічних навчальних закладів 

м. Кропивницького та виділення додаткових коштів з обласного бюджету. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка ознайомила членів комісії із листом від 19.08.2019  

№ 2842 управління охорони здоров'я про фінансову незабезпеченість галузі 

«Охорона здоров'я» м. Кропивницького. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію управління охорони здоров'я 

Макарук О.О. відповідно до листа від 19.08.2019 № 2842. 

2. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького 

передбачити в проекті рішення № 3119 «Про внесення змін до рішення Міської 

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

Кропивницького на 2019 рік» виділення додаткових коштів у розмірі  

10 000 000 грн для виплати заробітної плати медичним працівникам за першу 

половину серпня 2019 року та на погашення заборгованості за спожиті 

енергоносії. 

3. Доручити управлінню охорони здоров'я спільно з фінансовим 

управлінням Міської ради міста Кропивницького підготувати листи до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства фінансів України щодо недостатності 

фінансування галузі «Охорона здоров'я» м. Кропивницького.  
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Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 Вовк Ю.М., яка представила на розгляд членів постійної комісії проект 

рішення міської ради № 3191 «Про виділення коштів на відшкодування 

додаткових витрат для проведення поховання». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 3191 «Про виділення коштів на 

відшкодування додаткових витрат для проведення поховання». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 Вовк Ю.М., яка ознайомила членів постійної комісії із листом  

від 09.07.2019 № 1862 управління соціальної підтримки населення про 

збільшення видатків на надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити збільшення видатків на надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста у сумі 1 000 000 грн відповідно до листа  

від 09.07.2019 № 1862 управління соціальної підтримки населення. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

16. СЛУХАЛИ: 

 Вовк Ю.М., яка представила на розгляд членів постійної комісії 

доопрацьований проект рішення міської ради № 3265 «Про внесення змін до 

Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, затверджених рішенням 

міської ради від 17 січня 2017 року № 760». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 3265 «Про 

внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, 

затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

 Вовк Ю.М., яка представила на розгляд членів постійної комісії проект 

рішення міської ради № 3266 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

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

учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 3266 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про затвердження 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей  

на 2017-2019 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

 Бочкову Л.Т., яка ознайомила членів постійної комісії із проектом рішення 

міської ради № 3119 «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: 

 1. Погодити проект рішення міської ради № 3119 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» з урахуванням додаткових 

пропозицій, а саме: 
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Збільшити доходи загального фонду (дод.1)              +54 687 000 грн  

код 11010500 «ПДФО (річне декларування)» –                       +1 200 000 грн 

код 18010300 «Податок на нежитл.нерухомість (фізособи)»      +400 000 грн 

код 18010400 «Податок на нежитл.нерухомість (юрособи)        +400 000 грн  

код 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» –         +6 787 000 грн 

код 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» –                 +9 000 000 грн 

код 18030100 «Туристичний збір сплачений юрособами» –          +82 000 грн 

код 18030200 «Туристичний збір сплачений фізособами» –          +20 000 грн 

код 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» –              +11 598 000 грн 

код 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» –                  +25 000 000 грн 

код 22010200 «Плата за сертифікати (ДАБК)» –                            +200 000 грн 

 

Зміни видатків бюджету міста (додатки 3,4,5) –     +54 687 000 грн  

        

грн 

Головний розпорядник/ КТПКВК МБ 

Загальний 

фонд 

Спецфонд 

(бюджет 

розвитку) 

Разом 

Управління освіти +10 000 000  +10 000 000 

1020 «Надання середньої освіти ЗНЗ…» +5 000 000  +5 000 000 

1110 «Підготовка кадрів ПТНЗ…» +5 000 000  +5 000 000 

Управління охорони здоров’я   +10 000 000  +10 000 000 

2010 «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» 
+6 348 880 

 
+6 348 880 

2020 «Спеціаліз. стаціонарна 

меддопомога» 
+425 514 

 
+425 514 

2030 «Лік.-акушерська допомога  вагітним» +1 342 400  +1 342 400 

2080 «Амбулаторно-поліклінічна 

допомога» 
+1 274 114 

 
+1 274 114 

2100 «Стоматологічна допомога 

населенню» 
+499 092 

 
+499 092 

2111 «Первинна мед.допомога 

центрами…» 
+90 000 

 
+90 000 

2113 «Первинна мед.допомога 

поліклініками» 
+20 000 

 
+20 000 

Головне управління ЖКГ +16 400 490 +8 599 510 +25 000 000 

6011 «Експлуатація та техобслуг. 

житлфонду»  
+440 000 +5 792 000 +6 232 000 

6020 «Забезпеч. функціонування 

підприємств,  що надають ЖКП» (КП 

«Теплоенергетик» ) 

+15 108 000  +15 108 000 

6030 «Благоустрій міста»  +1 507 510 +1 507 510 

7461 «Ремонт доріг»  +1 300 000 +1 300 000 

7640 «Заходи з енергозбереження» +852 490  +852 490 
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Головний розпорядник/ КТПКВК МБ 
Загальний 

фонд 

Спецфонд 

(бюджет 

розвитку) 

Разом 

Управління капітального будівництва  +15 887 000 +15 887 000 

1000 «Освіта»   -893 000 -893 000 

2000 «Охорона здоров'я»  -260 000 -260 000 

6000 «Житлово-комунальне будівництво»  -200 000 -200 000 

7300 «Будівництво та регіональний 

розвиток» 

 +16 165 000 
+16 165 000 

Будівництво ж/будинку по вул. Г. Жадова)  +1 000 000 +1 000 000 

Реконструкція проїжджої частини   

вул. Ельворті  

 
+12 000 000 +12 000 000 

Реставрація будівлі музичної школи № 1  +3 000 000 +3 000 000 

Реставрація будівлі музею ім..Осмьоркіна  -400 000 -400 000 

Будівництво колегіуму по вул.Гагаріна  -300 000 -300 000 

Реконструкція вул.Полтавської  +200 000 +200 000 

Будівництво скверу «Жадівський»  +105 000 +105 000 

Будівництво мосту через р.Інгул 

(проект.роб) 

 
-100 000 -100 000 

Будівництво водопроводу по вул.Львівській   +660 000 +660 000 

7400 «Транспорт, дорожнє господарство»  +1 450 000 +1 450 000 

7600 «Ін.програми та заходи, пов'яз.з 

економ.діял.» 

 
-375 000 -375 000 

Управління молоді і спорту                                    

5045 «Будівництво 

мультифункціональних майданчиків для 

занять ігровими видами спорту» 

(співфінансування  з бюджету міста ) 

 +750 000 +750 000 

Управління розвитку транспорту                

3033 «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом»  

+2 600 000  +2 600 000 

Управління з питань надзвичайних 

ситуацій  

9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(субвен. облбюджету на водопониження ) 

9800 «Субвенція держбюджету…»  для 

пожежного загону № 1 на ПММ) 

+1 300 000 

 

+1 100 000 

 

+200 000 

 

+ 1 300 000 

 

+1 100 000 

 

+200 000 

                     Фінансове управління                                        

9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(Фортечному р-ну для УСЗН на оплату 

праці) 

+1 200 000  +1 200 000 

8700 «Резервний фонд» 

 

 

-70 000  -70 000 
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Виконавчий комітет -7 980 000 -4 000 000 -11 980 000 

3242 «Інші заходи у сфері соцзахисту» 

(допомоги +1,0 млн грн   -9,0 млн грн) 
-8 000 000 

 
-8 000 000 

9800 «Субвенція держбюджету» (в/ч А 0680 

на будівництво спортивної споруди) 

 
-4 050 000 -4 050 000 

8230 «Інші заходи громадського 

порядку…» 

+20 000 
+50 000 +70 000 

Всього видатків +33 450 490 +21 236 510 +54 687 000 

 

Внести відповідні зміни до джерел фінансування бюджету міста (додаток 2) в 

частині коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) та текстової частини проекту рішення. 

 

2. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького 

винести на розгляд шістнадцятої сесії міської ради проект рішення  

№ 3119 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

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

 на 2019 рік» у урахуванням додаткових пропозицій постійних комісій міської 

ради щодо збільшення дохідної та видаткової частин бюджету міста. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


