
 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 60 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 13 листопада 2019 року м.Кропивницький 

Голова комісії: О.Краснокутський 
 

Присутні члени комісії: 

 
 

Відсутні: 

К.Шамардіна - секретар комісії, 

Г.Сергієнко, О.Цертій 

 

С.Горбовський- заступник голови 

комісії, І.Волков, Б.Товстоган 

Запрошені: 

 

 

О.Бабаєва – начальник відділу 

інформаційно-комп'ютерного забезпечення 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

С.Балакірєва – начальник відділу кадрової 

роботи Міської ради міста Кропивницького, 

 

С.Білокінь – начальник управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

Ю.Вовк – начальник управління соціальної 

підтримки населення Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

О.Колюка – начальник управління 

комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Л.Костенко – начальник упраління освіти 

Міської ради міста Кропивницького, 
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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, 
 

Г.Ткаченко – начальник служби 

містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

Н.Чорна – в.о. начальника управління 

культури та туризму Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

О.Шишко – начальник відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

Присутні: 

 

С.Денисенко – голова Новенської селищної 

ради, 
 

О.Костенко – заступник начальника 

управліня – начальник центру по наданню 

державних допомог управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

Фортечної районної у місті 

Кропивницького ради,  
 

О.Кришко – голова Фортечної районної у 

місті Кропивницькому ради, 
 

Л.Лузан - голова Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, 
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В.Стецюк – начальник управління 

соціального захисту населення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради, 
 

В.Яремчук – депутат Міської ради міста 

Кропивницького 
 

представники засобів масової інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3390 «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» 

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

управління житлово-комунального 

господарства  
 

2. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3391 «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  
 

3. Про виділення коштів на реалізацію проєкту «Нове будівництво» 

сучасного концертного комплексу «Амфітеатр» (лист від 15.10.2019 № 107 

директора центру дитячої та юнацької творчості «Центр-юність» Новенської селищної 

ради В.Савицького)  

Доповідає: О.Краснокутський – голова постійної комісії з 

питань бюджету, податків, фінансів, планування 

та соціально-економічного розвитку 
 

4. Про виділення коштів для проведення експертизи проектно-

кошторисної документації об'єкту «Реконструкція трибун бейсбольного поля на 

селищі Новому» (лист від 04.11.2019 № 112 депутата Міської ради міста 

Кропивницького В.Яремчук) 

Про розгляд листа депутата Міської ради міста Кропивницького 

В.Яремчук від 04.11.2019 № 112 (лист від 05.11.2019№ 2067/21д в.о. директора 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальника 

управління економіки В.Ломової) 

 

Доповідає: В.Яремчук – депутат міської ради 
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5. Про погодження 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»  

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

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальника управління 

економіки 

6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3453 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 27 червня 2017 року № 985 «Про затвердження 

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у 

м.Кропивницькому на 2017-2020 роки»  

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 № 3454 «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: Н.Чорна – в.о. начальника управління культури 

та туризму 

 

8. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3457 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 

2285 «Про затвердження Програми розвиту місцевого електронного урядування 

на 2019-2021 роки»  

Доповідає: О.Бабаєва – начальник відділу інформаційно-

комп'ютерного забезпечення 

 

 

9. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3430 «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: О.Колюка – начальник управління комунальної 

власності 

 

10. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3339 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2284 «Про затвердження 

Програми фінансового забезпечення нагородження Відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки»  
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Доповідає: С.Балакірєва – начальник відділу кадрової 

роботи 

 

11. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3520 «Про внесення 

змін до рішень міської ради від 17 січня 2017 року № 759, 760» («Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, 

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

«Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2019 роки») 

Доповідає: Ю.Вовк – начальник управління соціальної 

підтримки населення 
 

12. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3518 «Про передачу 

майна»  

Доповідає: Ю.Вовк – начальник управління соціальної 

підтримки населення 
 

13. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3429 «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 
 

14. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 3424 «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 
 

15. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3458 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 27714 «Про 

затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у 

складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради 

на 2014-2019 роки»  

Доповідає: Г.Ткаченко – начальник служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури  
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16. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3517 «Про 

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Кабінету Міністрів 

України про виділення додаткових коштів»  

Доповідає: Л.Костенко – начальник упраління освіти 

17. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3525 «Про 

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до голови Верховної 

Ради України та Прем'єр-міністра України щодо фінансової незабезпеченості 

галузі «Охорона здоров'я» м.Кропивницького на 2020 рік»  

Доповідає: О.Макарук - начальник управління охорони 

здоров'я 
 

18. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3423 «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 

 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3390 «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 обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, Л.Бочкова. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3390 

«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». 

2. Доопрацювати проєкт рішення міської ради № 3390 «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» спільно з фінансовим 

управлінням та винести на розгляд наступного засідання постійної комісії з 

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

розвитку з урахуванням виділення додаткового фінансового ресурсу. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3391 «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: 

1. Взяти до відома доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3391 

«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». 

2. Доопрацювати проєкт рішення міської ради № 3391 «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» спільно з фінансовим 

управлінням та винести на розгляд наступного засідання постійної комісії з 

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

розвитку з урахуванням виділення додаткового фінансового ресурсу. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

  О.Краснокутського, який ознайомив членів постійної комісії із листом від 

15.10.2019 № 107 директора центру дитячої та юнацької творчості «Центр-

юність» Новенської селищної ради В.Савицького про виділення коштів на 

реалізацію проєкту «Нове будівництво» сучасного концертного комплексу 

«Амфітеатр». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 К.Шамардіна, яка вважає, що проєкт, який переміг в громадському 

бюджеті, має бути реалізований, навіть попри те, що виникають певні проблеми 

на етапі реалізації. Катерина Олексіївна зазначила, що вона як член 

координаційної ради з питань Громадського бюджету, інформована, що всі 

автори, які розробляють проект, орієнтуються на граничну вартість проєкту. 

Якщо автор проєкту бачить, що його ескізні пропозиції на етапі проєктування 

виходять за межі фінансування, то він змінує (спрощує) свій проєкт. 

 О.Цертій, зазначив, що з великими проєктами виникають складнощі на 

етапі проходження експертизи та виготовлення проєктно-кошторисної 

документації, у зв'язку з новими державними будівельними нормами і тому 

потрібно збільшувати вартість реалізації проєктів громадського бюджету на 

майбутній рік. Стосовно ситуації, що склалась, вважає, що потрібно комплексно 

вивчити всіх переможців великих проєктів, які перемогли, але не були 
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реалізовані із-за проблем фінансування. Конкретно по питанню виділення 

коштів на реалізацію проєкту «Нове будівництво» сучасного концертного 

комплексу «Амфітеатр», не приймати висновки, а підійти до цього комплексно 

разом з іншими проєктами. 

 В.Яремчук, запропонувала створити окрему робочу групу, можливо на 

базі координаційної ради з питань Громадського бюджету, винести на розгляд 

всі проєкти, які не були реалізовані і по кожному з них прийняти рішення. Щодо  

проєкту «Нове будівництво» сучасного концертного комплексу «Амфітеатр», 

внести корективи, спростити та реалізувати. 

 О.Краснокутський, вважає, що постійна комісія не має права одноосібно 

приймати рішення щодо збільшення показників фінансування цих проєктів. 

Олег Володимирович підтримує пропозиції колег щодо комплексного, 

виваженого та професійного розгляду таких проєктів-переможців громадського 

бюджету. 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, С.Білокінь, 

С.Денисенко, Т.Ломова, В.Яремчук. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Звернутись до координаційної ради з питань Громадського бюджету з 

пропозицією розробити єдиний підхід щодо вирішення питання з проєктами-

переможцями громадського бюджету, які потребують додаткового фінансування. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 В.Яремчук, яка ознайомила членів постійної комісії із інформацією 

відповідно до листа від 04.11.2019 № 112 про виділення коштів для проведення 

експертизи проектно-кошторисної документації об'єкту «Реконструкція трибун 

бейсбольного поля на селищі Новому». 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, С.Білокінь. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію відповідно до листа від 04.11.2019 № 112 

депутата Міської ради міста Кропивницького В.Яремчук про виділення коштів 

для проведення експертизи проектно-кошторисної документації об'єкту 

«Реконструкція трибун бейсбольного поля на селищі Новому». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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5. 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, С.Денисенко, 

В.Яремчук. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт 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. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Т.Ломову, яка ознайомила з проєктом рішення міської ради № 3453 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 27 червня 2017 року № 985 «Про 

затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у 

м.Кропивницькому на 2017-2020 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3453 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 27 червня 2017 року № 985 «Про затвердження 

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у 

м.Кропивницькому на 2017-2020 роки». 

2. Доручити департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій надати на розгляд наступного засідання постійної комісії більш 

розширену інформацію стосовно розробника платформи для голосування 

«Громадський проєкт». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

7. СЛУХАЛИ: 

Н.Чорну, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3454 «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». 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3454 «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» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

О.Бабаєву, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3457 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня  

2019 року № 2285 «Про затвердження Програми розвиту місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3457 «Про внесення змін до 

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

«Про затвердження Програми розвиту місцевого електронного урядування на 

2019-2021 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

О.Колюку, який пояснив причини підготовки проєкту рішення міської 

ради № 3430 «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 пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3430 «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» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

С.Балакірєву, яка ознайомила членів комісії із проєктом рішення міської 

ради № 3339 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня  

2019 року № 2284 «Про затвердження Програми фінансового забезпечення 

нагородження Відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста 

Кропивницького на 2019 - 2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3339 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2284 «Про затвердження 

Програми фінансового забезпечення нагородження Відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка ознайомила членів комісії із проєктом рішення міської ради 

№ 3520 «Про внесення змін до рішень міської ради від 17 січня 2017 року  

№ 759, 760» («Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів 

їх сімей на 2017-2019 роки», «Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки»). 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт рішення міської ради № 3520 «Про внесення змін до 

рішень міської ради від 17 січня 2017 року № 759, 760» («Про затвердження 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки», «Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2019 роки») з урахуванням пропозиції, а саме: 

у Програмі соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення передбачити збільшення фінансування  

на суму 1 198 200 грн для надання одноразової грошової допомоги мешканцям 

міста, які опинились у складних життєвій ситуації: 
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за зверненнями депутатів міської ради – 838740 грн; 

за пропозиціями міського голови, секретаря міської ради, заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 359460 грн. 

2. Доручити фінансовому управлінню передбачити у проєкті рішення 

міської ради № 3423 «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 сумі 1 198 200 грн 

для надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинились у 

складних життєвій ситуації: 

за зверненнями депутатів міської ради – 838740 грн; 

за пропозиціями міського голови, секретаря міської ради, заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 359460 грн. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка ознайомила членів комісії із проєктом рішення міської ради 

№ 3518 «Про передачу майна». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3518 «Про передачу майна». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

13. СЛУХАЛИ: 

О.Шишко, який ознайомив членів комісії із доопрацьованим проєктом 

рішення міської ради № 3429 «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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3429 

«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». 
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2. Доопрацювати спільно з фінансовим управлінням проєкт рішення 

міської ради № 3429 «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 виділення додаткових коштів у сумі 900000 грн та винести на 

розгляд наступного засідання постійної комісії. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

14. СЛУХАЛИ: 

С.Білоконя, який ознайомив членів комісії із проєктом доопрацьованим 

рішення міської ради № 3424 «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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3424 «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» – 3; 

«проти» – 0; 

«утримались» – 1; 

Рішення не прийнято. 

 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Г.Ткаченко, яка ознайомила членів комісії із проєктом рішення міської 

ради № 3458 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня  

2014 року № 2714 «Про затвердження Програми створення та розвитку 

містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2019 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проєкт рішення міської ради № 3458 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2714 «Про затвердження 

Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради  

на 2014-2019 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Л.Костенко, яка ознайомила членів комісії із проєктом рішення міської 

ради № 3517 «Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до 

Кабінету Міністрів України про виділення додаткових коштів». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт рішення міської ради № 3517 «Про звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького до Кабінету Міністрів України 

про виділення додаткових коштів». 

2. Доручити управлінню освіти винести на розгляд дев'ятнадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького проєкт рішення міської ради  

№ 3517 «Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до 

Кабінету Міністрів України про виділення додаткових коштів». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

17. СЛУХАЛИ: 

О.Макарук, яка ознайомила членів комісії із проєктом рішення міської 

ради № 3525 «Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до 

голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України щодо фінансової 

незабезпеченості галузі «Охорона здоров'я» м.Кропивницького на 2020 рік». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт рішення міської ради № 3525 «Про звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького до голови Верховної Ради 

України та Прем'єр-міністра України щодо фінансової незабезпеченості галузі 

«Охорона здоров'я» м.Кропивницького на 2020 рік». 
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2. Доручити управлінню охорони здоров'я винести на розгляд 

дев'ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького проєкт рішення міської 

ради № 3525 «Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до 

голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України щодо фінансової 

незабезпеченості галузі «Охорона здоров'я» м.Кропивницького на 2020 рік». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка ознайомила членів комісії із проєктом рішення міської ради 

№ 3423 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

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

на 2019 рік» та зазначила, що озвучені на сьогоднішньому засідання постійної 

комісії зміни до профільних Програм по головному управлінню житлово-

комунального господарства, управлінню соціальної підтримки населення, 

відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами в проєкті рішення не враховані. 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти за основу проєкт рішення міської ради № 3423 «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» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О.Костенко, яка звернулась до членів постійної комісії із проханням 

виділення додаткових коштів у сумі 1 600 000 грн для забезпечення до кінця 

2019 року виплати заробітної плати працівникам управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті 

Кропивницького ради. 

В.Стецюк, який ознайомив із інформацією відповідно до листа  

від 13.11.2019 № 1126/01-32/02-1 голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради Р.Фросіняка про додаткову потребу в коштах  

у сумі 811000 грн для забезпечення до кінця 2019 року виплати заробітної плати 

працівникам управління соціального захисту населення Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради. 
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О.Краснокутський, звернувся з пропозицією щодо виділення коштів у 

сумі 700000 грн на завершення капітального ремонту покрівлі гінекологічного 

відділення комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги». 

Голова постійної комісії О.Краснокутський запропонував фінансовому 

управлінню опрацювати зазначені пропозиції, винайти можливі джерела 

фінансування, врахувати позицію міського голови та надати доопрацьований 

проєкт рішення міської ради № 3423 «Про внесення змін до рішення Міської 

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

Кропивницького на 2019 рік» на розгляд наступного засідання постійної комісії, 

яке відбудеться 18 листопада 2019 року. 

 

 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

  

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


