
 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 58 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 04 жовтня 2019 року м.Кропивницький 

Голова комісії: О.Краснокутський 
 

Присутні члени комісії: 

 

 
 

Відсутні: 

С.Горбовський- заступник голови 

комісії, 

К.Шамардіна - секретар комісії, 

Г.Сергієнко, О.Цертій 
 

І.Волков, Б.Товстоган 

Запрошені: 

 

С.Білокінь - начальник управління 

капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Ю.Вовк - начальник управління соціальної 

підтримки населення Міської ради міста 

Кропивницького; 

 

Л.Костенко – начальник управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

Т.Ломова – т.в.о. директора департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій- начальника управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

О.Макарук - начальник управління охорони 

здоров'я Міської ради міста Кропивницького, 
 

Т.Савченко – т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста 

Кропивницького, 
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О.Шишко - начальник відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії 

з правоохоронними та контролюючими 

органами Міської ради міста Кропивницького 
 

Присутні: 

 

Л.Лузан - голова Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, 

 

О.Наумова – мешканка м.Кропивницького, 
 

представники засобів масової інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про виділення коштів на фінансування імуносупресивного препарата 

«Програф» (звернення від 02.10.2019 Наумової Олени Валеріївни додається) 
 

2. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3344 «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» (зі змінами)» 

Доповідає: Ю.Вовк - начальник управління 

соціальної підтримки населення 

 

3. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3340 «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 на2017-2019 роки» (додається) 
 

Доповідає: Ю.Вовк - начальник управління 

соціальної підтримки населення 

 

4. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3354 «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: О.Шишко - начальник відділу з 

питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами 
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5. Про погодження проєкту рішення міської ради  

№ 3366 «Про встановлення вартості харчування учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти міста Кропивницького» 
 

Доповідає: Л.Костенко – начальник управління 

освіти  

 

6. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3317 «Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної 

площі нерухомого майна фізичних осіб» 

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

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій- начальника управління 

економіки 

 

7. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3343 «Про 

затвердження Меморандуму про гарантії територіальної громади міста 

обласного значення Кропивницький територіальній громаді смт Нового у разі 

приєднання територіальної громади смт Нового до територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницький» 

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

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій- начальника управління 

економіки 

 

8. Про погодження проєкту рішення міської ради  

№ 3318 «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: С.Білокінь - начальник управління 

капітального будівництва  
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9. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3334 «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: Т.Савченко – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

10. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3335 «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: Т.Савченко – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

11. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3336 «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: Т.Савченко – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

12. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3293 «Про внесення 

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

№ 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»   
 

Доповідає: Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького  

 

1. СЛУХАЛИ: 

О.Наумову, яка звернулась до членів постійної комісії із проханям щодо 

виділення коштів на фінансування імуносупресивного препарата «Програф» 

(звернення від 02.10.2019 Наумової Олени Валеріївни). 

 

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

О.Макарук. 
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ВИРІШИЛИ: 

Доручити управлінню охорони здоров'я спільно з фінансовим 

управлінням Міської ради міста Кропивницького опрацювати звернення 

О.Наумової щодо виділення коштів на фінансування імуносупресивного 

препарата «Програф» та вирішити питання щодо надання допомоги. У разі 

неможливості вирішення питання, надати вичерпну та аргументовану відповідь 

постійній комісії з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку та О.Наумовій. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка пояснила членам постійної комісії причини підготовки 

доопрацьованого проєкту міської ради 3344 «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» (зі змінами). 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3344 «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» (зі змінами). 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3340 «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 на2017-2019 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3340 «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 на2017-2019 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

О.Шишка, який ознайомив членів постійної комісії із доопрацьованим 

проєктом рішення міської ради № 3354 «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». 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3354 «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 змін, а саме: 

включити перерозподіл коштів зі спеціального фонду на загальний фонд 

міського бюджету 9000 грн на заходи з електроживлення системи 

відеоспостереження за рахунок зменшення субвенції Департаменту патрульної 

поліції Національної поліції України. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Л.Костенко, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3366 

«Про встановлення вартості харчування учнів 1-4 класів закладів загальної 

середньої освіти міста Кропивницького». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3366 «Про встановлення 

вартості харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти міста 

Кропивницького». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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6. СЛУХАЛИ: 

Т.Ломову, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3317 «Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3317 «Про 

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Т.Ломову, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3343 «Про затвердження Меморандуму про гарантії територіальної 

громади міста обласного значення Кропивницький територіальній громаді смт 

Нового у разі приєднання територіальної громади смт Нового до територіальної 

громади міста обласного значення Кропивницький». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відтермінувати розгляд доопрацьованого проєкту рішення міської ради 

№ 3343 «Про затвердження Меморандуму про гарантії територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницький територіальній громаді смт Нового у 

разі приєднання територіальної громади смт Нового до територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницький». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

С.Білоконя, який ознайомив із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3318 «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». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3318 «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». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3334 «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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3334 «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» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко , яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3335 «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 взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3335 «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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Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3336 «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 проєкт рішення міської ради № 3336 «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» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкова, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3293 «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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 О.Краснокутський, який вніс пропозицію рекомендувати управлінню 

охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького здійснити перерозподіл 

коштів міського бюджету у сумі 544 900 грн з виготовлення проєктно-

кошторисної документації КЗ «Міська лікарня № 2 ім.Святої Анни 

м.Кропивницького» на проведення ремонту покрівлі гінекологічного відділення 

КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги». 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3293 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 

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

на розгляд Міської ради міста Кропивницького з урахуванням запропонованих 

змін, а саме: 
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включити перерозподіл видатків на заходи програми «Безпечне місто» по 

виконавчому комітету за програмами: 

по КПКВ 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» збільшити 

видатки загального фонду - + 9000 грн (на заходи з електроживлення системи 

відеоспостереження); 

по КПКВ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 

зменшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) - - 9000 грн. 

2. Рекомендувати управлінню охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького здійснити перерозподіл коштів міського бюджету у сумі 

544 900 грн з виготовлення проєктно-кошторисної документації КЗ «Міська 

лікарня № 2 ім.Святої Анни м.Кропивницького» на проведення ремонту 

покрівлі гінекологічного відділення КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


