
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 63 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 17 грудня 2019 року м.Кропивницький 

  

Голова комісії: О.Краснокутський 
 

Присутні члени комісії: 

 
 

 

Відсутні: 

С.Горбовський- заступник голови комісії,  

К.Шамардіна - секретар комісії, І.Волков, 

Г.Сергієнко, О.Цертій 
 

Б.Товстоган 

Запрошені: С.Білокінь – начальник управління 

капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

С.Бойко – депутат Міської ради міста 

Кропивницького; 
 

Л.Бочкова – начальник фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

Ю.Вовк - начальник управління соціальної 

підтримки населення Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Т.Волкожа - депутат Міської ради міста 

Кропивницького; 
 

О.Господарикова – начальник відділу 

бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

Н.Дзюба – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Міської 

ради міста Кропивницького;  
 
 

О.Вовенко – начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
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В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

І.Каменська – т.в.о. начальника управління 

апарату Міської ради міста Кропивницького, 
 

Л.Костенко – начальник управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

О.Макарук – начальник управління охорони 

здоров'я Міської ради міста Кропивницького, 
 

М.Морква – директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

А.Назарець – начальник управління культури і 

туризму Міської ради міста Кропивницького, 
 

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

управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

М.Смаглюк – начальник юридичного 

управління Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Т.Тимоховська – начальник управління з 

питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

А.Шевченко – начальник управління 

адміністративних послуг Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

 

Присутні: 

 

 

 

А.Табалов – секретар Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

представники громадськості, 
 

представники засобів масової інформації 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3667 «Про 

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України»  

Доповідає: Т.Волкожа – депутат міської ради  
 

2. Про перерозподіл кошторисних призначень на 2019 рік (лист  

від 16.12.2019 № 433/38 начальника відділу бухгалтерського обліку О.Господарикової) 
 

Доповідає: О.Господарикова – начальник відділу 

бухгалтерського обліку – головний 

бухгалтер 
 

3. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3595 «Про 

затвердження Програми виконання судових рішень про стягнення коштів з 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького  

на 2019 – 2021 роки»  
 

Доповідає: М.Смаглюк – начальник юридичного 

управління 
 

4. Про погодження проєкту регуляторного акта - рішення міської ради 

№ 3665 «Про затвердження Правил благоустрою території міста 

Кропивницького»  

Доповідає: М.Смаглюк – начальник юридичного 

управління 
 

5. Про кошторисні призначення (лист від 13.12.2019 № 2260/21д директора 

департаменту - начальника управління економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій М.Моркви) 
 

Доповідає: М.Морква – директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки 
 

6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3682 «Про 

звільнення від сплати державного мита»  

Доповідає:  

Т.Тимоховська – начальник управління з 

питань захисту прав дітей 
 

7. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3092 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 

роки (в новій редакції)» 
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Доповідає: В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв'язку 
 

8. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3653 «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 
 

9. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3637 «Про внесення 

змін 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  

№ 3638 «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 
 

11. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3639 «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 № 3623 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 833 «Про 

затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького 

на 2017-2020 роки»  

Доповідає: О.Макарук – начальник управління охорони 

здоров'я 
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13. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3549 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 

2018 року № 1586 «Про затвердження нової редакції Положення про комісію з 

розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького» (зі змінами)»  
 

Доповідає: Ю.Вовк - начальник управління соціальної 

підтримки населення 
 

14. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3625 «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»  
 

Доповідає: Ю.Вовк - начальник управління соціальної 

підтримки населення 
 

15. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3626 «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 на 2017-2019 роки»  
 

Доповідає: Ю.Вовк - начальник управління соціальної 

підтримки населення 
 

16. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3636 «Про 

надання пільг зі сплати земельного податку у 2020 році»  

Доповідає: О.Вовенко – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 
 

17. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3513 «Про 

затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2020 рік»  

 

Доповідає: І.Каменська – т.в.о. начальника управління 

апарату міської ради 
 

18.  Про погодження проєкту рішення міської ради № 3561 «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 
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19. Про виділення додаткових коштів на 2020 рік (лист від 11.12.2019  

№ 01-23/664 начальника управління культури і туризму А.Назарець) 

 

Доповідає: А.Назарець – начальник управління 

культури і туризму 
 

20. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3546 «Про 

бюджет міста Кропивницького на 2020 рік»  

Доповідає: Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління 

 

21. Про створення в м.Кропивницькому Центру надання допомоги 

жертвам домашнього насилля та Притулку для жертв домашнього насилля 
(лист від 17.12.2019 № 61 виконавчої директорки ГО «Територія Успіху» І.Дуднік) 

(додається) 

 

ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ: 

 

  Голова постійної комісії О.Краснокутський запропонував взяти за основу 

перелік питань, який складається із двадцяти питань. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

  О.Краснокутський вніс пропозицію включити двадцять першим 

питанням пропозицію Громадської організації «Територія Успіху»: Про 

створення в м.Кропивницькому Центру надання допомоги жертвам 

домашнього насилля та Притулку для жертв домашнього насилля. 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«проти» – 0; 

«утримались» – 0; 

«не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

  І.Волков запропонував змінити черговість розгляду питань, а саме: 

першим питанням розглянути проєкт рішення міської ради № 3546 «Про 

бюджет міста Кропивницького на 2020 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 2; 

«проти» – 0; 

«утримались» – 4; 

«не голосували» – 0. 

Рішення  не  прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: 

  Погодити порядок денний постійної комісії з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку з урахуванням 

пропозиції, а саме: включити двадцять першим питанням «Про створення в 

м.Кропивницькому Центру надання допомоги жертвам домашнього насилля та 

Притулку для жертв домашнього насилля». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«проти» – 1; 

«утримались» – 1; 

«не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

І.Волков залишив засідання постійної комісії. 

*** 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Т.Волкожа, яка ознайомила з проєктом рішення міської ради № 3667 

«Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України» та пояснила його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 М.Гамальчук, який запропонував додати до тесту звернення харчоблоки 

закладів охорони здоров'я підпорядкування, яких віднесено до операторів 

ринку харчової продукції. 

 Н.Дзюба, яка запропонувала додати до тесту звернення харчоблоки 

закладів інституційного догляду, лікувальних закладів, закладів виховання 

дітей різних форм підпорядкування віднесено до операторів ринку харчової 

продукції. Також Наталія Євгеніївна проінформувала про необхідність 

створення комісії, яка б провела обстеження, зробила висновки та 

паспортизувала харчоблоки закладів, які віднесено до операторів ринку 

харчової продукції, у зв’язку з чим на них поширюються вимоги щодо 

застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). 

 О.Цертій, який вніс пропозицію доопрацювати текст звернення, таким 

чином, щоб звернення було щодо відтермінування пунктів діючого Закону та 

поставити питання щодо винайдення коштів із державного бюджету на 

реалізацію вимог, щодо застосування постійно діючих процедур, заснованих 

на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних 

точках (НАССР). 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, М.Гамальчук, 

Н.Дзюба, Л.Костенко. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити управлінню освіти спільно з управлінням охорони здоров'я 

міської ради доопрацювати текст звернення, таким чином, щоб звернення було 

щодо відтермінування пунктів діючого Закону та поставити питання щодо 

винайдення коштів із державного бюджету на реалізацію вимог, щодо 

застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). 
 

Результати голосування: 

«за» – 2; 

«проти» – 1; 

«утримались» –3; 

«не голосували» – 0. 

Рішення  не  прийнято. 

 

1. Погодити проєкт рішення міської ради № 3667 «Про звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького до Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України» з урахуванням додаткових пропозицій, а саме: 

додати до тексту звернення заклади інституційного догляду, лікувальних 

закладів, закладів виховання дітей різних форм підпорядкування віднесено до 

операторів ринку харчової продукції. 

2. Винести на розгляд другого засідання дев'ятнадцятої сесії міської 

ради доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3667 «Про звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького до Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«проти» – 0; 

«утримались» –1; 

«не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 О.Господарикову, яка ознайомила із листом від 16.12.2019 № 433/38 

відділу бухгалтерського обліку про перерозподіл кошторисних призначень на 

2019 рік. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити перерозподіл кошторисних призначень на 2019 рік 

відповідно до листа від 16.12.2019 № 433/38 відділу бухгалтерського обліку та 

передбачити даний перерозподіл у додаткових пропозиціях до проєкту 

рішення міської ради № 3546 «Про бюджет міста Кропивницького 

на 2020 рік». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

М.Смаглюк, яка ознайомила з доопрацьованим проєктом рішення 

міської ради № 3595 «Про затвердження Програми виконання судових рішень 

про стягнення коштів з Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького на 2019 – 2021 роки» та зазначила, що можливість виділення 

коштів на 2019 рік на виконання Програми є у сумі 10 000 грн. 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3595 «Про 

затвердження Програми виконання судових рішень про стягнення коштів з 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького  

на 2019 – 2021 роки» з урахуванням виділення 10 000 грн з бюджету міста 

необхідних для фінансування заходів у 2019 році. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

О.Краснокутський залишив засідання постійної комісії. 

*** 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

М.Смаглюк, яка ознайомила членів комісії з проєктом регуляторного 

акта - рішення міської ради № 3665 «Про затвердження Правил благоустрою 

території міста Кропивницького». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт регуляторного акта - рішення міської ради № 3665 

«Про затвердження Правил благоустрою території міста Кропивницького». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

М.Моркву, яка ознайомив членів комісії із листом від 13.12.2019 

№ 2260/21д департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій про кошторисні призначення. 

 

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

 

*** 

О.Краснокутський долучився до роботи комісії. 

Г.Сергієнко залишив засідання постійної комісії. 

*** 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію про кошторисні призначення відповідно 

до листа від 13.12.2019 № 2260/21д департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій. 

2. Повернутись до розгляду питання про кошторисні призначення при 

розгляді проекту бюджету міста Кропивницького на 2020 рік. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Т.Тимоховську, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3682 

«Про звільнення від сплати державного мита». 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3682 «Про звільнення від 

сплати державного мита». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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*** 

Г.Сергієнко долучився до роботи комісії. 

*** 

7. СЛУХАЛИ: 

В.Житника, який ознайомив із доопрацьованим проєктом рішення 

міської ради № 3092 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому 

на 2018 – 2020 роки (в новій редакції)». 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3092 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому  

на 2018 – 2020 роки (в новій редакції)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

С.Білоконя, який представив на розгляд членів комісії доопрацьований 

проєкт рішення міської ради № 3653 «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, С.Бойко. 

 

*** 

О.Краснокутський залишив засідання комісії. 

*** 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3653 «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  
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на 2019 – 2021 роки». 

 

 

 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3637 

«Про внесення змін 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 проєкт рішення міської ради № 3637 «Про внесення змін 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 № 3638 «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» та додатково запропонувала погодити перерозподіл коштів 

бюджету міста Кропивницького 

грн 

Головний розпорядник/ КТПКВК МБ 

Загальний 

фонд 

Спецфонд 

(бюджет 

розвитку) 

Разом 

    

Головне управління житлово-

комунального господарства 
+150 000 -150 000  

3242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» 
+150 000  +150 000 

6011 «Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду» 
 -150 000 -150 000 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3638 «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» з 

урахуванням перерозподілу коштів бюджету міста Кропивницького. 
 

грн 

Головний розпорядник/ КТПКВК МБ 

Загальний 

фонд 

Спецфонд 

(бюджет 

розвитку) 

Разом 

    

Головне управління житлово-

комунального господарства 
+150 000 -150 000  

3242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» 
+150 000  +150 000 

6011 «Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду» 
 -150 000 -150 000 

 

2. Включити вищезазначений перерозподіл по Головному управлінню 

житлово-комунального господарства до проєкту рішення міської ради № 3561 

«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. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3639 

«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 проєкт рішення міської ради № 3639 «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). 
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Рішення прийнято. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

О.Макарук, яка пояснила причини підготовки проєкту рішення міської 

ради № 3623 «Про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 

2017 року № 833 «Про затвердження Програми розвитку галузі охорони 

здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3623 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 833 «Про затвердження 

Програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького  

на 2017-2020 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

О.Краснокутський долучився до роботи комісії. 

*** 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради  

№ 3549 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження нової редакції Положення 

про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста Кропивницького» (зі змінами)». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 О.Краснокутський, який зазначив, що був присутній на засіданні 

постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту 

та соціальної політики, на якому розглядали вищезазначене питання і тому 

запропонував проєкт рішення взяти до відома, відправити на доопрацювання з 

урахуванням пропозицій постійної комісії. 
 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома проєкт рішення міської ради  

№ 3549 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження нової редакції Положення 

про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста Кропивницького» (зі змінами)». 
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2. Доручити управлінню соціальної підтримки населення міської ради 

доопрацювати з урахуванням пропозицій постійної комісії з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики (протокол  

№ 39 від 12.12.2019). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3625 «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 проєкт рішення міської ради № 3625 «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. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3626 «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 на 2017-2019 роки» 

та озвучила про потребу у додаткових коштах на реалізацію Заходів Програми, 

які не враховані в проєкті рішення міської ради № 3546 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік», а саме: 

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово–комунальними 

послугами осіб з інвалідністю 1 і 2  груп по зору – 231 410 грн; 

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами членів сімей військовослужбовців, що загинули в Республіці 

Афганістан – 27 920 грн; 

звільнення на 50 % від абонентської плати за користування телефонами 
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осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору – 

39 860 грн. 

 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3626 «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 на 2017-2019 роки» з урахуванням додаткових 

пропозицій, а саме: 

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово–комунальними 

послугами осіб з інвалідністю 1 і 2  груп по зору – 231 410 грн; 

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами членів сімей військовослужбовців, що загинули в Республіці 

Афганістан – 27 920 грн; 

звільнення на 50 % від абонентської плати за користування телефонами 

осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору – 39 860 грн. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенко, який представив на розгляд постійної комісії проєкт рішення 

міської ради № 3636 «Про надання пільг зі сплати земельного податку  

у 2020 році». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Л.Бочкова, яка висловила зауваження: проєкт рішення не відповідає 

вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 

«Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки» (додаток 2), а саме: не вказана категорія/цільове 

призначення земельних ділянок, по яких встановлюються пільги. 

Пропозиції: 

1) виключити з Переліку (додаток 1 до проєкту рішення) пільги 

юридичним особам, не визначені у статті 282 Податкового кодексу України: 

- державні та комунальні некомерційні підприємства, які повністю 

утримаються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 

- громадські організації, що здійснюють культурно-просвітницьку 

діяльність, та які включені до реєстру неприбуткових установ та організацій; 

2) вказати категорію/цільове призначення земельних ділянок – пільги 

надаються по земельних ділянках, на яких не здійснюється комерційна 

діяльність. 

 



 

17 
В обговоренні взяли участь всі 

члени постійної комісії, Л.Бочкова. 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт рішення міської ради № 3636 «Про надання пільг зі 

сплати земельного податку у 2020 році» з урахуванням зауважень та 

пропозицій фінансового управління міської ради. 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради доопрацювати проєкт рішення міської 

ради № 3636 «Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2020 році» з 

урахуванням зауважень та пропозицій фінансового управління міської ради, а 

саме: 

1) виключити з Переліку (додаток 1 до проєкту рішення) пільги 

юридичним особам, не визначені у статті 282 Податкового кодексу України: 

- державні та комунальні некомерційні підприємства, які повністю 

утримаються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 

- громадські організації, що здійснюють культурно-просвітницьку 

діяльність, та які включені до реєстру неприбуткових установ та організацій; 

2) вказати категорію/цільове призначення земельних ділянок – пільги 

надаються по земельних ділянках, на яких не здійснюється комерційна 

діяльність. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

І.Каменську, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3513 

«Про затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2020 рік». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3513 «Про затвердження 

перспективного плану роботи міської ради на 2020 рік». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3561 

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  



 

18 
від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про 

бюджет міста Кропивницького  

на 2019 рік». 

 

 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3561 «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: 
 

     грн 

Головний розпорядник/ КТПКВК МБ 

Загальний 

фонд 

Спецфонд 

(бюджет 

розвитку) 

Разом 

Виконавчий комітет +313 401 -73 401 +240 000 

0150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матерально-технічне 

забезпечення діяльності міської ради 

+344 158,87  +344 158,87 

0180 Інша діяльність у сфері державного 

управління  

-6 953 

 
 

-6 953 

 

8210 Муніципальні формування з охорони 

громадського порядку  
-3 400  -3 400 

8220 Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення  
-18 122,87  -18 122,87 

8230 Інші заходи громадського порядку та 

безпеки  

-2 282 

 
 

-2 282 

 

9800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів» 
(для патрульної поліції на технічне оснащення) 

 -73 401 -73 401 

Департамент надання 

адміністративних послуг 

0160 Керівництво і управління у сфері 

надання адміністративних послуг 

-240 000  -240 000 

Головне управління житлово-

комунального господарства 
+150 000 -150 000  

3242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» 
+150 000  +150 000 

6011 «Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду» 
 -150 000 -150 000 

Всього видатків +223 401 -223 401  
 
 

 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 
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Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

19. СЛУХАЛИ: 

А.Назарець, яка ознайомила із листом від 11.12.2019 № 01-23/664 

управління культури та туризму про виділення додаткових коштів на 2020 рік. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

*** 

І.Волков долучився до роботи комісії. 

С.Горбовський залишив засідання комісії. 

*** 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію про виділення додаткових коштів  

на 2020 рік відповідно до листа від 11.12.2019 № 01-23/664 управління 

культури та туризму. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«проти» – 0; 

«утримались» –1; 

«не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3546 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік». 

 

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

Л.Костенко. 

 

*** 

С.Горбовський долучився до роботи комісії. 

*** 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти за основу проєкт рішення міської ради № 3546 «Про бюджет 

міста Кропивницького на 2020 рік». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 
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Рішення прийнято. 

 

 

 

   

 

 

  2. За пропозицією головуючого було поставлено на голосування наступні 

додаткові пропозиції щодо збільшення видатки бюджету міста 

Кропивницького на 2020 рік по головним розпорядникам коштів, а саме: 

 

1) Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 
 

7640 Заходи з енергозбереження -  по загальному фонду  + 186 000 грн.  

 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«проти» – 0; 

«утримались» –1; 

«не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

2) Управління охорони здоров’я  по спеціальному фонду +5 965 250 грн 
 

7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій 

 

Для КНП “Міська лікарня швидкої медичної допомоги” на придбання та 

встановлення медичного обладнання: лапароскопічний хірургічний комплекс для 

проведення хірургічних оперативних втручань та артроскопії    +4 469 390 грн 

 

Для КНП “Міська лікарня швидкої медичної допомоги” на придбання та 

встановлення медичного обладнання: уретерореноскоп в комплексі                               

+1 495 860 грн 

 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«проти» – 0; 

«утримались» –0; 

«не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

3)  Управління культури і туризму по загальному фонду + 975 000 грн 
 

1100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 
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Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

4) Головне управління житлово-комунального господарства  

по загальному фонду + 241 328 грн 
 

3180 Надання пільг населенню на оплату житлово – комунальних послуг  

 

Управління розвитку транспорту та зв'язку по загальному фонду  

+ 39 863 грн 
 

3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5) Виконавчий комітет міської ради по загальному фонду + 70 000 грн 
 

0160 Керівництво і управління у сфері виконання судових рішень + 50 000 грн 

 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«проти» – 1; 

«утримались» –0; 

«не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

8420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації                                             

(Програма боротьби з амброзією полинолистою на території міста 

Кропивницького на 2019-2023 роки)                                                       + 20 000 грн 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«проти» – 0; 

«утримались» –1; 

«не голосували» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

 

6) Текстову частину проєкту рішення доповнити пунктом 19 такого 

змісту: 

«19. Встановити, що послуги у сфері освіти, охорони здоров’я, культури 

та спорту надаються закладами міста Кропивницького безкоштовно для 

громадян, які проживають та/або зареєстровані за межами міста 

Кропивницького лише за наявності договору про здійснення таких видатків за 
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рахунок міжбюджетних трансфертів 

між Міською радою міста 

Кропивницького та відповідною об’єднаною територіальною громадою чи 

іншим органом місцевого самоврядування. 

 

 

 

Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити контроль за 

укладанням договорів про міжбюджетні трансферти на надання відповідних 

послуг.» 

Пункти 19-23 вважати 20-24. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: 

3. Запропонувати на розгляд сесії міської ради збільшення видатків по 

додатковим пропозиціям за рахунок збільшення доходів загального фонду 

бюджету (додаток 1)    +7 477 441 грн 

код 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» –                     +7 477 441 грн 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. Погодити проєкт рішення міської ради № 3546 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік» з урахуванням додаткових пропозицій. 

5. Доручити фінансовому управлінню доопрацювати проєкт рішення 

міської ради № 3546 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік»  

з урахуванням додаткових пропозицій та винести на розгляд другого 

засідання дев'ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

21. СЛУХАЛИ: 

 О.Краснокутського, який запропонував розглянути питання про 

створення в м.Кропивницькому Центру надання допомоги жертвам 

домашнього насилля та Притулку для жертв домашнього насилля в січні 

2020 року, при розгляді галузевих програм та при коригуванні бюджету міста 

Кропивницького на 2020 рік передбачити кошти на створення та 

функціонування Притулку. 
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Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

  

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


