
 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 61 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 18 листопада 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: Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

С.Білокінь – начальник управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

М.Морква – директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник 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, 
 

К.Черкасська – заступник начальника 

управління молоді і спорту Міської ради 

міста Кропивницького, 
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В.Чубар – головний спеціаліст відділу з 

питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

Присутні: 

 

Р.Фросіняк – голова Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради, 
 

Л.Лузан - голова Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

В.Стецюк – начальник управління 

соціального захисту населення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради, 
 

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 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»  
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Доповідає: М.Морква – директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

- начальник управління економіки 

 

4. 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: В.Чубар – головний спеціаліст відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими 

органами 

 

5. 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 

 

6. Про додаткову потребу в коштах (лист від 18.11.2019 № 1149/01-32/04-1 

голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради Р.Фросіняка) 

Про додаткову потребу в коштах на заробітну плату (лист  

від 14.11.2019 № 1-14/59/1 голови Фортечної районної у місті Кропивницькому ради 

О.Кришка) 

 

7. Про погодження доопрацьованого 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». 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, Л.Бочкова. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити 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». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

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: 

Погодити 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». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

М.Моркву, 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: 

Погодити 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». 
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Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

В.Чубар, яка ознайомила 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, Л.Бочкова. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити 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». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

5. 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» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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6. СЛУХАЛИ: 

 О.Краснокутського, який ознайомив членів постійної комісії із листами 

від 18.11.2019 № 1149/01-32/04-1 голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Р.Фросіняка; лист від 14.11.2019 № 1-14/59/1 голови 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради О.Кришка про додаткову 

потребу в коштах. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Л.Бочкова, яка проінформувала членів постійної комісії про те, що 

фінансовим управлінням міської ради спільно із головами районних у місті рад 

були опрацьовані обрахунки щодо виділення додаткових коштів апарату 

управління соціального захисту населення Фортечного та Подільського районів. 

За результатами обрахунків дійшли висновку, що на управління соціального 

захисту населення Подільського району необхідно додати 502 200 грн для 

забезпечення виплати заробітних плат працівникам. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Взяти до відома інформацію відповідно до листів від 18.11.2019  

№ 1149/01-32/04-1 голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради 

Р.Фросіняка; лист від 14.11.2019 № 1-14/59/1 голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради О.Кришка про додаткову потребу в коштах. 

 2. Доручити фінансовому управлінню міської ради  передбачити в проєкті 

рішенні 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» збільшення фінансування управлінню соціального 

захисту населення Подільського району у сумі 502 200 грн для забезпечення 

виплати заробітних плат працівникам за рахунок зменшення резервного фонду 

бюджету міста Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка проінформувала членів комісії про те, що враховуючи 

надані доручення постійною комісією від 13.11.2019 № 60 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» доопрацьований спільно головними 

розпорядниками бюджетних коштів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

К.Черкасська, яка проінформувала про додаткову потребу виділення 

109 315 грн на співфінансування з бюджету міста бюджету області на 

будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами 

спорту. 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити 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» з 

урахуванням додаткових пропозицій, а саме:  

Перерозподіл видатків бюджету міста (зміни до додатків 1, 3,4,5)  
        грн 

Головний розпорядник/ КТПКВК МБ 

Загальний фонд Спецфонд 

(бюджет 

розвитку) 

Разом 

Управління охорони здоров’я -1 094 200 +1 094 200  

2010 «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» 
-544 200 +550 000 +5 800 

2080 «Амбулаторно-поліклінічна 

допомога» 
-550 000 

 
-550 000 

7340 «Проектування, реставрація та 

охорона пам’яток архітектури» 
 +544 200 +544 200 

                       Фінансове управління                                        

9770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» (Подільському р-ну для УСЗН 

на оплату праці) 

+502 200  +502 200 

Головне управління ЖКГ 

6011 «Експлуатація та техобслуговування 

житлового фонду» 

 +890 700 +890 700 

Управління молоді і спорту                                    

5045 «Будівництво 

мультифункціональних майданчиків 

для занять ігровими видами спорту» 

(співфінансування  з бюджету міста ) 

 

 +109 315 +109 315 

8700 «Резервний фонд» -1 502 215  -1 502 215 

Доходи (Медична субвенція) 

Видатки (Упр. охорони здоров’я), в т.ч. 

на: 

                                            Гемодіаліз 

                                            Інсуліни 

                                            Заробітну плату 

+12 270 800 

+12 270 800 

+2 000 000 

+2 384 600 

+7 886 200 

 +12 270 800 

+12 270 800 

+2 000 000 

+2 384 600 

+7 886 200 

РАЗОМ +10 176 585 +2 094 215 +12 270 800 

 

 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 проєкту рішення. 
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2. Доручити начальнику фінансовому управлінню міської ради Л.Бочковій 

оголосити додаткові пропозиції до 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» на засіданні сесії міської ради. 

3. Винести на розгляд дев'ятнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького 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». 
 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

  

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


