
ПРОТОКОЛ 
загальноміських громадських слухань     щодо проєкту бюджету  

Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік

Дата проведення: 09 грудня 2021 року
Місце проведення: каб. 426 міської ради
Час проведення: 14.00-15.40

Реєстрація з 12.45 до 13.55 
Присутні: учасники громадських слухань у кількості 42 осіб (список реєстрації
додається). З них наділені правом голосу - 37 учасників.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії

 СЛУХАЛИ:  О.Колюку,  голову  організаційного  комітету  щодо проєкту
бюджету  Кропивницької  міської  територіальної  громади  на  2022  рік, про
проведення  громадських  слухань  та  обрання  членів  лічильної  комісії,
головуючого та секретаря. Зазначив, що це перші у місті громадські слухання з
питань  бюджету.  Проводяться  вони  за  ініціативою  міського  голови  Андрія
Райковича.

Обрання членів лічильної комісії
Пропозиції учасників громадських слухань: 
1) обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб

Голосували: 
«За» - 35 осіб
«Проти» - 0 
«Утрималися» - 0 

2) включити до складу лічильної комісії:  Інгу Дуднік, Сергія Тесленка,
Ельміру Небесну

Голосували:
«За» - 32 особи
«Проти» - 0 
«Утрималися» - 0 

УХВАЛИЛИ:  обрати  лічильну  комісію  у  складі  3  осіб,  а  саме:  Інги
Дуднік, Сергія Тесленка, Ельміри Небесної

Обрання головуючого громадських слухань
Пропозиція  Л.Лузана  обрати  головуючим  громадських  слухань

Олександра Головка.
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Голосували:
«За» - 33 особи
«Проти» - 0 
«Утрималися» - 0 

Ухвалили:  обрати  головуючим  громадських  слухань  Олександра
Головка.

Прізвище, ім’я, по батькові Адреса реєстрації та контакти 

ГОЛОВКО Олександр Михайлович м. Кропивницький, вул. Карабінерна, 30/79, кв. 26, 
тел. 0997046704

Обрання секретаря громадських слухань
Пропозиція  Л.Лузана  обрати  секретарем  громадських  слухань  Фаїну

Позднякову.
Голосували:
«За» - 33 особи
«Проти» - 0 
«Утрималися» - 0 

Ухвалили: обрати секретарем громадських слухань Фаїну Позднякову. 

2.  Затвердження  порядку  денного  та  регламенту  громадських
слухань.

СЛУХАЛИ: Олександра Головка,  головуючого громадських слухань,  про
затвердження порядку денного та регламенту громадських слухань. 

Запропонував  підтримати  пропозицію  організаційного  комітету  та
затвердити такий порядок денний громадських слухань:

1.  Обговорення проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної
громади на 2022 рік.

Голосували:
«За» - 34 особи
«Проти» - 0 
«Утрималися» - 0 

Запропонував затвердити такий регламент громадських слухань: 
на доповідь — 30 хвилин;
на співдоповідь — 10 хвилин;
на виступ — 3 хвилини;
на запитання (репліку) — 1 хвилина.

Загальний час проведення слухань — в межах 2-х годин.
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Процедура проведення громадських слухань: спочатку доповіді, потім —
виступи, після них — запитання, репліки.

Голосували:
«За» - 34 особи
«Проти» - 0 
«Утрималися» - 0 

Ухвалили:
I. Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

1. Обговорення проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної
громади на 2022 рік.

II. Затвердити такий регламент громадських слухань:

на доповідь — 30 хвилин;
на співдоповідь — 10 хвилин;
на виступ — 3 хвилини;
на запитання (репліку) — 1 хвилина.

Загальний час проведення слухань — в межах 2-х годин.

Процедура проведення громадських слухань: спочатку доповіді, потім —
виступи, після них — запитання, репліки.

Доповідь: Любов Бочкова — начальник фінансового управління.
Співдоповідь:Дмитро Бірець —  депутат міської  ради,  голова комісії  з

питань бюджету та податкової політики.
Виступи  —  відповідно  до  запису.  Бажаючі  виступити  повідомляють

головуючого у письмовій формі.

Хід громадських слухань

1.  Обговорення  проєкту  бюджету  Кропивницької  міської
територіальної громади на 2022 рік.

СЛУХАЛИ: 
1. Любов Бочкову, начальника фінансового управління, з доповіддю щодо

проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік.
Зазначила, що відповідно до норм Бюджетного кодексу, фінуправлінням

міської ради сформований проєкт бюджету громади, який має вступити в дію,
як основний фінансовий документ з 01 січня 2022 року.

Основний  фінансовий  документ  міста  складається  із  дохідної  та
видаткової частин.

На  2022  рік  доходи  бюджету  Кропивницької  міської  територіальної
громади розраховано у сумі 2,733 мільярди гривень.

Основними бюджетоутворюючими податками у 2022 році залишаються:
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податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки та збори та акцизний податок,
від яких надійде понад 90% всіх власних доходів.

Податкові надходження визначені в обсязі 2,223 мільярда гривень питома
вага у дохідній частині бюджету більше 80%. Зростання порівняно з очікуваним
виконанням бюджету 2021 року на 15,3%, 

 Трансферти  —  це  субвенції  з  державного  та  обласного  бюджетів
510,48 мільйона гривень, найбільшу питому вагу замає освітня субвенція. 

У розрізі податкових і неподаткових надходжень, основні - за податком на
доходи - 1,452 мільярда гривень.  Зростання з очікуваним прогнозом виконання
бюджету  за  2021  рік  на  15%.  Єдиний  податок  із  суб'єктів  підприємницької
діяльності, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування - 230 мільйонів
гривень, зростання на 5,4%.

Податки на майно — це плата за землю і податок на нерухоме майно -
215 мільйонів  гривень,  зростання  на  12,4%.  Акцизний податок (податок від
реалізації тютюну, алкоголю і пального) — 170,1 мільйона гривень.

Інші  надходження:  плата  за  надання  адміністративних  послуг,  орендна
плата за користування майновими комплексами та іншим майном, що перебуває
у  комунальній  власності,  надходження  до  бюджету  розвитку  та  інші  –
28,1 мільйона гривень (питома вага – 1,3 %).

Власні  надходження  бюджетних  установ  розраховані  виходячи  із
бюджетних  запитів  головних  розпорядників  у  сумі  127,2  мільйона  гривень,
питома  вага  –  5,7  %  від  загального  обсягу  податкових  та  неподаткових
надходжень.

Видаткова  частина  бюджету  Кропивницької  міської  територіальної
громади розроблена відповідно до вимог статті 75 Бюджетного кодексу України,
прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2024
роки,  схваленого  виконавчим  комітетом  міської  ради  і  взятого  до  відома
міською  радою  та  поданих  головними  розпорядниками  коштів  бюджетних
запитів.

Загальний обсяг видатків бюджету Кропивницької територіальної громади
на  2021  рік  визначено  в  обсязі  2,708  мільярда  гривень,  що  на  25,3 млн грн
менше доходів бюджету територіальної громади і на 114,8 млн грн більше плану
зі змінами на 2021 рік. У співставних умовах зростання видатків спрогнозовано
на 7,7 % і потреба задоволена майже на 80% до бюджетних запитів.  

При розрахунку видатків бюджету в першочерговому порядку врахована
потреба  в  коштах  на  оплату  праці  працівників  бюджетних  установ  з
урахуванням соціальних стандартів,  обрахованих,  виходячи із  запровадження
розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 року – 6500 гривень, з 1
жовтня 2022 року – 6 700 гривень та І тарифного розряду ЄТС – 2893 грн та
2982 грн відповідно.

За  структурою  найбільшу  питому  вагу  займають  видатки  на  бюджетні
програми:

 у сфері освіти – 1,490 млрд грн (біля 55% видатків бюджету);
 на охорону здоров’я 101,8 млн грн (3,8%),
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 на культуру – 39,8 млн грн (1,5%);
 на фізичну культуру та спорт – 37,0 млн грн (1,4%);
 на соціальний захист та соціальне забезпечення – 191,1 млн грн, або 7,1%;
 на житлово-комунальне та дорожнє господарство – 349,0 млн грн (12,9%);
 на будівництво та інвестиційні проєкти – 77,1 млн грн (2,9%);
 на транспорт – 52,8 млн грн (2,0%);
 на утримання виконавчих органів міської ради (18 виконавчих органів зі

штатною чисельністю 669 одиниці) і районних у місті рад (35 штатних
одиниць) та на інші програми у сфері державного управління – 222,8 млн
грн (8,3%);

 реверсна  дотація  (вилучення)  до  державного  бюджету  –  97,6  млн грн.
(3,6%);

 на  інші  програми  та  заходи,  а  також  резервний  фонд  заплановано
49,1 млн грн  (1,8  %)  (резервний  фонд  –  16,8  млн  грн,  обслуговування
місцевого боргу – 5,1 млн грн, заходи громадського порядку та безпеки –
8,7 млн  грн,  заходи  з  землеустрою  –  6,8 млн  грн,  цифровий  розвиток
виконавчих органів – 4,3 млн грн, інша економічна діяльність – 3,7 млн
грн, засоби масової інформації – 2,6 млн грн, природоохоронні заходи –
1,0 млн грн).

2. Дмитра Бірця, депутата міської ради, голову комісії з питань бюджету
та податкової політики, з співдоповідю щодо проєкту бюджету.

Повідомив,  що  на  6  засіданнях  робочої  групи   з  підготовки  проєкту
бюджету на 2022 рік за участю голів постійних комісій та депутатів міської ради
опрацьовані доходи та видатки бюджету громади. До складу робочої групи з
підготовки проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на
2022 рік вперше були включені голови постійних комісій міської ради.

За  результатами  засідань  робочої  групи,  були  надані  пропозиції  по
збільшенню  доходів  та  розподілу  видатків  в  сумі  біля  50,0  млн  грн, які
включено  до  проєкту  рішення  про  бюджет  Кропивницької  міської
територіальної  громади на 2022 рік. Додаткові кошти направлені: 

- управлінню освіти (ремонт харчоблоків) + 8,0 млн грн;
- управлінню  охорони  здоров’я  (надання  медико-соціальних   послуг)

+ 14,4 млн грн;
- департаменту  соціальної  політики  (утримання  притулку  запобігання

домашньому насильству, компенсації фізичним особам, що надають соціальні
послуги,  центр безпритульних,  одноразова допомога учасникам АТО/ООС та
інше) + 4,3 млн грн;

- управлінню  молоді  та  спорту  (утримання  клубів  підлітків,  фізична
культура та спорт) + 7,0 млн грн;

- управлінню культури і туризму + 3,8 млн грн (енергоносії та зарплата);
- на програму землеустрою (визначення меж міста) + 6,0 млн грн;
- на програму цифрового розвитку (комп’ютеризація) + 2,9 млн грн;
Враховуючи,  що біля 300,0  млн грн виділяються з  бюджету громади на
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капітальні  видатки, з  метою  висвітлення  інформації  для  громадськості  по
використанню  зазначених  коштів  та  підвищення  прозорості  бюджету
Кропивницької  міської  територіальної  громади  запропонував  підтримати
пропозицію  щодо  оновлення  на  сайті  Кропивницької  міської  ради  карти
ремонтів  та  інформації  у  машиночитному  форматі  щодо  об’єктів,  де
проводяться будівництво, реконструкція, капітальні ремонти та стан проведення
робіт.

ВИСТУПИЛИ:
1. Зінаїда Аношина — голова квартального комітету № 16 Подільського

району міста Кропивницького. Запропонувала передбачити у бюджетах райрад
кошти для ліквідації стихійних сміттєзвалищ.

2.  Олена  Янчук —  заступник  голови  квартального  комітету  №  21.
Подякувала  за  благоустрій  мікрорайону  Новомиколаївка.  Внесла  пропозицію
щодо  налагодження  освітлення  вулиць  Селище  Миру,  Миру,  Слов’янської,
Дмитра Донського, Володимирської, тупика Миру, провулку Сінного. 

3.  Наталія  Чередніченко  —  депутат  міської  ради,  директор  НВО
“Науковий  ліцей”.  Запропонувала  виділити  додатковий  фінансовий  ресурс  5
млн.  800  тис.  грн  на  переоснащення  теплових  вузлів  та  систем  опалення  в
дошкільних  навчальних  закладах,  що  дозволить  тримати  комфортну
температуру у приміщеннях в міжопалювальний період.

4.  Наталя  Скрипник,  голова  квартального  комітету  №  14,  з
пропозиціями щодо налагодження освітлення вулиць Гранітної, облаштування
пішохідної доріжки по вулиці Межовий Бульвар. Звернула увагу на необхідність
налагодження  пасажирських  перевезень  відповідно  до  графіку  за  104
маршрутом.

5. Олександр Головко щодо облаштування тротуарів по вул. Садовій від
авторинку до вул. Яновського.

6. Микола Махиня — член Громадської ради при Виконавчому комітеті
Кропивницької  міської  ради.  Звернув  увагу  на  необхідність  закінчення
благоустрою  пішохідної  зони  на  березі  річки  Сугоклея  (мікрорайон
Никанорівка). Закликав громадськість, в тому числі Громадську раду, активніше
долучатися до обговорення питань бюджету.

7.  Олександр  Мосін —  заступник  міського  голови.  Зауважив,  що
предметом громадських слухань є проєкт бюджету територіальної громади на
2022  рік.  Викликів  багато.  Роботи  з  благоустрою  міста  продовжуються.
Заплановані реконструкція площі Героїв Майдану, Набережної. 

8. Леонід Лузан — голова Громадської ради при Виконавчому комітеті
Кропивницької міської ради. Подякував міській раді за співпрацю. Громадська
рада  неодноразово  піднімала  питання  щодо  безоплатного  харчування  дітей
учасників  АТО  у  закладах  освіти,  пільгового  зубопротезування,  пільгової
стоматологічної  допомоги  учасникам  АТО,  проведення  обліку  тимчасових
споруд. Зазначив, що в проєкті бюджету громади на 2022 рік враховані важливі
напрямки  по  видатках  соціального  спрямування.  Запропонував  підтримати
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проєкт  бюджету  із  пропозиціями,  які  надійшли  від  учасників  громадських
слухань.

Запитання/репліки
Інга  Дуднік.  Подякувала  за  проведення  громадських  слухань  з  питань

бюджету.  Зазначила,  що потрібно  більш детально  розписувати  видатки,  щоб
розуміти, наприклад, на ремонт яких доріг будуть спрямовуватися кошти.

Олександр Вергун, заступник міського голови. Зазначив, що деталізація
видатків зазначається у цільових програмах. Всі пропозиції, що надійшли під
час громадських слухань, будуть по можливості в них враховані.

Ніна  Кириченко,  голова  квартального  комітету  №  1  (Завадівка).  Щодо
налагодження пасажирських перевезень — маршрут № 123.

Наталя Іщенко, про налагодження роботи транспорту - Стара Балашівка.
Олег  Колюка,  секретар  міської  ради.  Зауважив,  що  пропозиції,  які  не

стосуються предмета громадських слухань, потрібно зафіксувати в протоколі та
передати на розгляд профільних комісій.

Інга  Дуднік.  Запропонувала  залучати  громадськість  до  обговорення
цільових програм.

Любов Бочкова. Запропонувала погодити проєкт бюджету Кропивницької
міської  територіальної  громади  на  2022  рік  з  пропозиціями,  що  стосуються
предмету громадських слухань та подати його на затвердження міської ради.
Інші  пропозиції  опрацювати  виконавчим  органам  спільно  з  фінансовим
управлінням  та  врахувати  їх  у  разі  можливості  в  межах  загального  обсягу
видатків, визначеного в проєкті  бюджету. Рекомендувала виконавчим органам
при прийняття цільових програм проводити громадські слухання.

Оксана  Горбенко,  начальник  відділу  комунікацій  з  громадськістю,
запропонувала  залишити  за  виконавчими  органами,  розпорядниками  коштів,
право обирати форму обговорення цільових програм.

Головуючий запропонував перейти до процедури прийняття рішення
громадських слухань.

Запропонував  лічильній  комісії  зафіксувати  кількість  учасників
громадських  слухань,  що  присутні  у  залі  на  момент  прийняття  рішення  та
мають право голосувати.

Результати підрахунку лічильної комісії: кількість присутніх у залі з
правом голосування — 30 осіб.

Рішення громадських слухань щодо проєкту бюджету
Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік

Заслухавши та обговоривши проєкт рішення Кропивницької міської ради
«Про  бюджет  Кропивницької  міської  територіальної  громади  на  2022  рік»,
учасники громадських слухань



8

Вирішили:

1.  Погодити  проєкт  рішення  Кропивницької  міської  ради  № 906  «Про
бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік» та подати
його на затвердження міської ради.

Голосували:
«За» - 29 осіб
«Проти» - 0 осіб
«Утрималися» - 0 осіб
УХВАЛИЛИ:

Погодити  проєкт  рішення  Кропивницької  міської  ради  №  906  «Про
бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік» та подати
його на затвердження міської ради.

2.  Підтримати  пропозицію  депутата  Кропивницької  міської  ради
Чередніченко  Н.Ю  щодо  виділення  додаткового  фінансового  ресурсу  на
переоснащення теплових вузлів та систем опалення в дошкільних навчальних
закладах,  що  дозволить  тримати  комфортну  температуру  у  приміщеннях  в
міжопалювальний період.

Голосували:
«За» - 29 осіб
«Проти» - 0 осіб
«Утрималися» - 0 осіб
УХВАЛИЛИ:

Підтримати  пропозицію  депутата  Кропивницької  міської  ради
Чередніченко  Н.Ю  щодо  виділення  додаткового  фінансового  ресурсу  на
переоснащення теплових вузлів та систем опалення в дошкільних навчальних
закладах,  що  дозволить  тримати  комфортну  температуру  у  приміщеннях  в
міжопалювальний період.

3. Підтримати пропозицію депутата Кропивницької міської ради - голови
комісії з питань бюджету та податкової політики Бірця Д.М. щодо оновлення на
сайті Кропивницької міської ради карти ремонтів, інформації у машиночитному
форматі щодо об’єктів, де проводяться будівництво, реконструкція, капітальні
ремонти та стан проведення робіт.

Голосували:
«За» - 29 осіб
«Проти» - 0 осіб
«Утрималися» - 0 осіб
УХВАЛИЛИ:

Підтримати  пропозицію депутата  Кропивницької  міської  ради  -  голови
комісії з питань бюджету та податкової політики Бірця Д.М. щодо оновлення на
сайті Кропивницької міської ради карти ремонтів, інформації у машиночитному
форматі щодо об’єктів, де проводяться будівництво, реконструкція, капітальні
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ремонти та стан проведення робіт.

4.  Підтримати пропозицію голів квартальних комітетів – передбачити в
районних у  місті  бюджетах  кошти на  ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на
території приватного сектора.

Голосували:
«За» - 29 осіб
«Проти» - 0 осіб
«Утрималися» - 0 осіб
УХВАЛИЛИ:

 Підтримати  пропозицію  голів  квартальних  комітетів –  передбачити  в
районних у  місті  бюджетах  кошти на  ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на
території приватного сектора.

5.  Виконавчим  органам  Кропивницької  міської  ради  (головним
розпорядникам  коштів)  та  фінансовому  управлінню  здійснити  опрацювання
пропозицій учасників громадських слухань та врахувати їх у разі можливості в
межах  загального  обсягу  видатків,  визначеного  в  проєкті  бюджету
Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік. 

Голосували:
«За» - 29 осіб
«Проти» - 0 осіб
«Утрималися» - 0 осіб
УХВАЛИЛИ:

Виконавчим  органам  Кропивницької  міської  ради  (головним
розпорядникам  коштів)  та  фінансовому  управлінню  здійснити  опрацювання
пропозицій учасників громадських слухань та врахувати їх у разі можливості в
межах  загального  обсягу  видатків,  визначеного  в  проєкті  бюджету
Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік. 

Головуючий
громадських слухань                                                         Олександр ГОЛОВКО 

Секретар слухань                                                               Фаїна ПОЗДНЯКОВА


