МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
П Р О Т О К О Л № 80
засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку
від 03 листопада 2020 року

м.Кропивницький

Голова комісії:

О.Краснокутський

Присутні члени комісії:

К.Шамардіна - секретар комісії,
Г.Сергієнко, О.Цертій

Відсутні:

С.Горбовський- заступник голови комісії,
І.Волков, Б.Товстоган

Запрошені:

Л.Бочкова – начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького,
Ю.Вовк – начальник
підтримки населення
Кропивницького,

управління соціальної
Міської ради міста

Т.Савченко – т.в.о. начальника Головного
управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького,
Т.Тимоховська – начальник управління з питань
захисту прав дітей Міської ради міста
Кропивницького.
Присутні:

Р.Фросіняк – голова Подільської районної у місті
Кропивницькому ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4505 «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 2017-2022 роки»
Доповідає : Ю.Вовк – начальник управління
соціальної підтримки населення
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2. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4506 Про внесення
змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про
затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих
категорій населення міста на 2017-2022 роки»
Доповідає : Ю.Вовк – начальник управління
соціальної підтримки населення
3. Про погодження доопрацьованого (станом на 03.11.2020) проєкту
рішення міської ради № 4465 «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»
Про зменшення видатків (лист від 03.11.2020 № 181-вих т.в.о. начальника
Головного управління житлово-комунального господарства Т.Савченко)

Доповідає : Т.Савченко
–
т.в.о.
начальника
Головного
управління
житловокомунального господарства
4. Про зміни до показників районного у місті бюджету на 2020 рік (лист
від 02.11.2020 № 1331/01-32/06-2 заступника голови районної у місті ради А.Постолатія)

(додається)
Доповідає : Р.Фросіняк – голова районної у місті
ради
5. Про перерозподіл видатків (лист від 02.11.2020 № 2435 начальника управління
з питань захисту прав дітей Т.Тимоховської) (додається)
Доповідає : Т.Тимоховська – начальник управління
з питань захисту прав дітей
6. Про погодження проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 «Про затвердження
Програми забезпечення Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб їх числа на 2019-2021 роки»
(додається)
Доповідає : Т.Тимоховська – начальник управління
з питань захисту прав дітей
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7. Про перерозподіл кошторисних призначень (лист від 02.11.2020 № 2436
начальника управління з питань захисту прав дітей Т.Тимоховської) (додається)
Доповідає : Т.Тимоховська – начальник управління
з питань захисту прав дітей
8. Про погодження проєкту рішення міської ради «Про звернення
депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання до Кабінету
Міністрів України»
Доповідає : Л.Бочкова – начальник фінансового
управління
1. СЛУХАЛИ:
Ю.Вовк, яка ознайомила членів комісії із проєктом рішення міської ради
№ 4505 «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 2017-2022 роки».
В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити проєкт рішення міської ради № 4505 «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 2017-2022 роки».
2. Рекомендувати міському голові запропонований проєкт рішення
винести на розгляд позачергової двадцять третьої сесії Міської ради міста
Кропивницького.
Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).
Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:
Ю.Вовк, яка ознайомила членів комісії із проєктом рішення міської ради
№ 4506 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня
2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки».
В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії.
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ВИРІШИЛИ:
1. Погодити проєкт рішення міської ради № 4506 «Про внесення змін та
доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про
затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих
категорій населення міста на 2017-2022 роки».
2. Рекомендувати міському голові запропонований проєкт рішення
винести на розгляд позачергової двадцять третьої сесії Міської ради міста
Кропивницького.
Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).
Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:
Т.Савченко, який ознайомила із доопрацьованим (станом на 03.11.2020)
проєктом рішення міської ради № 4465 «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 із листом від 03.11.2020 № 181-вих
Головного управління житлово-комунального господарства про зменшення
видатків.
В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити доопрацьований (станом на 03.11.2020) проєкт рішення
міської ради № 4465 «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. Погодити зменшення видатків по Головному управлінню житловокомунального господарства відповідно до листа від 02.11.2020 № 181-вих.
3. Доручити фінансовому управлінню міської ради включити зазначений
перерозподіл до додаткових пропозицій до проєкту рішення № 4484 «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.
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4. СЛУХАЛИ:
Р.Фросіняка, який ознайомив із листом від 02.11.2020 № 1331/01-32/06-2
Подільської районної у місті Кропивницькому ради про зміни до показників
районного у місті бюджету на 2020 рік.
В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, Л.Бочкова.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити перерозподіл бюджетних призначень районному у місті
бюджету відповідно до листа від 02.11.2020 № 1331/01-32/06-2 Подільської
районної у місті Кропивницькому ради про зміни до показників районного у
місті бюджету на 2020 рік.
2. Доручити Подільській районній у місті Кропивницькому раді надати до
фінансового управління Міської ради міста Кропивницького обґрунтування та
розрахунки до перерозподілу видатків.
3. Доручити фінансовому управлінню міської ради включити зазначений
перерозподіл до додаткових пропозицій до проєкту рішення № 4484 «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.
5. СЛУХАЛИ:
Т.Тимоховську, яка ознайомила із листом від 02.11.2020 № 2435
управління з питань захисту прав дітей про перерозподіл видатків.
В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити перерозподіл видатків у сумі 113 590,00 грн відповідно до
листа від 02.11.2020 № 2435 управління з питань захисту прав дітей.
2. Доручити фінансовому управлінню міської ради включити зазначений
перерозподіл до додаткових пропозицій до проєкту рішення № 4484 «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.
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6. СЛУХАЛИ:
Т.Тимоховську, яка представила на розгляд членів комісії проєкт рішення
міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року
№ 2282 «Про затвердження Програми забезпечення Програми забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб їх
числа на 2019-2021 роки».
В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення
міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 «Про затвердження Програми
забезпечення Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб їх числа на 2019-2021 роки».
2. Рекомендувати міському голові запропонований проєкт рішення
винести на розгляд позачергової двадцять третьої сесії Міської ради міста
Кропивницького.
Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).
Рішення прийнято.
7. СЛУХАЛИ:
Т.Тимоховську, яка ознайомила із листом від 02.11.2020 № 2436
управління з питань захисту прав дітей про перерозподіл видатків.
В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити перерозподіл видатків відповідно до листа від 02.11.2020
№ 2436 управління з питань захисту прав дітей.
2. Доручити фінансовому управлінню міської ради включити зазначений
перерозподіл до додаткових пропозицій до проєкту рішення № 4484 «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.
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8. СЛУХАЛИ:
Л.Бочкову, яка ознайомила з проєктом рішення міської ради «Про
звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання до
Кабінету Міністрів України» та пояснила причини його підготовки.
В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити проєкт рішення міської ради «Про звернення депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання до Кабінету Міністрів
України».
2. Рекомендувати міському голові запропонований проєкт рішення
винести на розгляд позачергової двадцять третьої сесії Міської ради міста
Кропивницького.
Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
О.Краснокутський, який доручив фінансовому управлінню міської ради,
за результатами розгляду питань на засіданнях постійної комісії
02-03 листопада 2020 року, сформувати додаткові пропозиції до проєкту
рішення № 4484 «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) від постійної комісії з
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку та оголосити їх на засіданні позачергової двадцять третьої сесії
Міської ради міста Кропивницького.

Голова комісії

Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ

Секретар комісії

Катерина ШАМАРДІНА

