
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 74 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 18 серпня 2020 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: 

 

 

 

 

 

Л.Бочкова – начальник фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

Т.Тимоховська – начальник управління з питань 

захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Про погодження проєкту рішення міської ради № 4366 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 «Про затвердження 

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки» 
 

Доповідає : Т.Тимоховська – начальник управління 

з питань захисту прав дітей 

СЛУХАЛИ: 

Т.Тимоховську, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 4366 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 

«Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки». 

Л.Бочкову, яка проінформувала, що фінансовим управлінням спільно з 

управлінням освіти опрацьовані пропозиції управління з питань захисту прав 

дітей міської ради щодо виділення коштів у сумі 450 000,0 грн для 

співфінансування придбання житла для дитячого будинку сімейного типу 

відповідно до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа. 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт рішення міської ради № 4366 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 «Про затвердження 

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки». 

2. Погодити перерозподіл кошторисних призначень відповідно до листа 

управління освіти від 18.08.2020 № 1672/1-01-09 (додається). 

3. Доручити управлінню з питань захисту прав дітей міської ради винести 

на розгляд двадцять другої сесії міської ради проєкт рішення міської ради  

№ 4366 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року  

№ 2282 «Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки» та 

включити його до додаткових пропозицій до проєкту рішення № 4161 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 

2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік»  

(код бюджету 11201100000)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


