УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
П Р О Т О К О Л № 56
четвертого засідання тринадцятої сесії
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
від 20 грудня 2018 року

м. Кропивницький

Четверте засідання тринадцятої сесії міської ради сьомого скликання
відкриває міський голова Райкович А.П.
Райкович А.П.:
Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади,
журналісти!
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської
електронної системи голосування ‟Рада-В”.

ради

за

допомогою

Шановні депутати!
Шановні запрошені!
На
четверте
засідання
тринадцятої
сесії
Міської
ради
міста Кропивницького сьомого скликання прибуло та зареєструвалося
34 депутати, відсутніх 9.
Кворум, необхідний для проведення засідання сесії, є.
Шановні присутні!
У роботі четвертого засідання тринадцятої сесії міської ради беруть
участь:
Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у
місті Кропивницькому ради;
Фросіняк Руслан Вікторович – голова Подільської районної у
місті Кропивницькому ради;
Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
Президія ‒ в повному складі.
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Шановні депутати!
Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, хочу
зачитати повідомлення.
Зачитав повідомлення депутата Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання Волкова І.В. (додається) про складання повноважень
координатора фракції політичної партії „Блок Петра Порошенка
„Солідарність” в міській раді.
Доводжу до вашого відома, що у зв’язку з прийняттям Кабінетом
Міністрів України розпорядження від 05.12.2018 № 934 щодо розподілу обсягу
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій,
місту Кропивницькому виділено відповідні кошти. Станом на вчора це
розпорядження ще не надійшло, тому не було можливості говорити про
перерозподіл додатково виділених коштів в сумі 18 796 248,0 грн.
Зазначені кошти пропонується спрямувати:
Головному управлінню житлово-комунального господарства в
сумі 8 029 248,0 грн;
управлінню освіти в сумі 407 000,0 грн;
управлінню охорони здоров’я в сумі 10 360 000,0 грн.
Тому виникла необхідність включити до порядку денного тринадцятої
сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет на 2018
рік”, проект рішення без реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 2261 ‟Про внесення доповнень до порядку
денного тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого
скликання” (додається).
Райкович А.П.:
Надав інформацію про перерозподіл коштів у проекті рішення ‟Про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня
2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет на 2018 рік”, проект рішення без
реєстраційного номера.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 2262 ‟Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський
бюджет на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Сьогодні пропонується розглянути питання ‟Про бюджет міста
Кропивницького на 2019 рік”, проект рішення за реєстраційним № 2330.
Проект рішення своєчасно оприлюднено на офіційному сайті міської
ради, обговорено на засіданні виконавчого комітету, на засіданнях постійних
комісій міської ради, у депутатських фракціях та групах.
Проект бюджету міста Кропивницького на 2019 рік розглянуто, але не
схвалено виконавчим комітетом. Однією з причин також стало питання щодо
корегування фонду оплати праці окремих працівників районних в місті
Кропивницькому рад.
Хочу зазначити, що жодним чином не порушується питання стосовно
зменшення розміру заробітної плати працівникам міської та районних у місті
рад, у тому числі управлінь соціального захисту населення. Але на
сьогоднішній день, враховуючи затверджені методики нарахувань, відповідно
до рекомендацій Кабінету Міністрів України, у першому кварталі 2019 року
не передбачається збільшення заробітної плати.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Шановний Андрію Павловичу!
Є деякі питання щодо даного проекту рішення. Як голова фракції прошу
оголосити перерву для проведення деяких консультацій з фінансовим
управлінням міської ради.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Оголошується перерва на 30 хвилин.
Після перерви об 11.22.
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
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Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 36 депутатів, відсутні 7 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Розглядається питання ‟Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік”,
проект рішення за реєстраційним № 2330. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник
фінансового управління міської ради.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Шановні депутати!
Відповідно до вимог Закону України ‟Про Державний бюджет України
на 2019 рік”, Бюджетного кодексу України, фінансовим управлінням міської
ради сформовано проект бюджету міста Кропивницького на 2019 рік.
Формування проекту міського бюджету на 2019 рік проводилося з
вересня поточного року робочою групою. Питання обговорювалося на
засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку, розглянуто всіма іншими
постійними комісіями міської ради.
Детально ознайомила присутніх з проектом бюджету міста
Кропивницького на 2019 рік (під час доповіді відбувається демонстрація
слайдів).
В ході обговорення та розгляду проекту бюджету міста Кропивницького
на 2019 рік постійними комісіями, у фракціях, на засіданні постійної комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку за пропозиціями депутатів міської ради сформовано
ряд пропозицій, які вам роздано:
1) Враховуючи рішення Новенської селищної ради від 11.12.2018 № 991
‟Про звернення Новенської селищної ради”, для належного фінансування
дошкільних закладів освіти, розташованих на території смт Нового,
пропонується доповнити текстову частину проекту рішення, відповідні
додатки та доповнити додатком 8 щодо виділення міжбюджетного трансферту
бюджету смт Нового на дошкільну освіту на 2019 рік в сумі 3 885,0 тис. грн.
2) Внести зміни до бюджету розвитку (додаток 5) міського бюджету, а
саме:
зменшити видатки по управлінню капітального будівництва
на 15 000,0 тис. грн, які направити Головному управлінню житловокомунального господарства на утримання і розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури;
виключити по управлінню капітального будівництва всі об’єкти за
виключенням п’яти основних інфраструктурних об’єктів (реконструкція
проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної),
реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і
функціонування ЦНАПу у форматі ‟Прозорий офіс”, впровадження заходів
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інвестиційного проекту ‟Підвищення енергоефективності у навчальних
закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому”, будівництво
багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова,
102 мікрорайон, реконструкція господарчого блоку пологового будинку
по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок).
3) Збільшити видатки по департаменту з питань економічного розвитку,
торгівлі та інвестицій на збільшення обсягу громадського бюджету
до 5 850,0 тис. грн.
4) Збільшити видатки по управлінню молоді та спорту на 150,0 тис. грн
на проведення капітальних ремонтів клубів для підлітків за місцем
проживання.
5) Збільшити видатки по виконавчому комітету на 20 000,0 тис. грн на
проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення за рахунок збільшення доходів на 15 000,0 тис. грн та зменшення
резервного фонду на 5 000,0 тис. грн. Цей фінансовий ресурс буде визначений
управлінню соціальної підтримки населення з метою мінімізації ризиків,
пов’язаних із зменшенням субвенції з державного бюджету на надання
допомог, відшкодування пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги
окремим категоріям населення міста.
В разі погодження озвучених мною пропозицій, необхідно буде внести
зміни та доповнення до текстової частини даного проекту рішення та додатків
до нього.
Прошу підтримати даний проект рішення.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Доповідь щодо проекту рішення міської ради за реєстраційним № 2330
‟Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік” завершена.
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Які будуть пропозиції щодо даного проекту рішення?
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні депутати!
У своїй доповіді Любов Тимофіївна не зазначила, що у видатках на
транспортну галузь передбачені кошти на забезпечення пільгового проїзду для
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громадян з інвалідністю.
Також на передостанньому та останньому засіданнях профільної
постійної комісії було підтримано доручення щодо надання у 2019 році
фінансової допомоги Кіровоградській міській організації Товариства
Червоного Хреста України.
Бочкова Л.Т.:
На засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку було надано
доручення управлінню соціальної підтримки населення міської ради
опрацювати питання щодо включення фінансової допомоги Кіровоградській
міській організації Товариства Червоного Хреста України.
Було погоджено, що в додаткові 20 000,0 тис. грн, про які я
проінформувала, входить фінансова допомога міській організації Товариства
Червоного Хреста. За умови розробки відповідного Положення про
використання зазначених коштів буде розроблена Програма по підтримці
організації.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), повідомив позицію фракції
політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина” відносно
запропонованого проекту бюджету міста Кропивницького на 2019 рік.
Зосередив увагу на ряді застережень щодо зазначеного документа. Вніс
пропозицію підтримати запропонований проект рішення, за можливості
провести відповідні корегування за підсумками виконання міського бюджету
у першому кварталі 2019 року.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), висловилася стосовно важливості та
підтримки запропонованого проекту бюджету міста Кропивницького на
2019 рік. В той же час звернула увагу депутатів на застереження, які
стосуються освітньої галузі, а саме щодо занизького рівня заробітних плат
педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти.
Звернулась з проханням повернутися до врегулювання вищезазначеного
питання в разі відсутності його позитивного вирішення на державному рівні.
Волков І.В., голова постійної комісії міської ради з питань бюджету,
податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку (фракція
політичної партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), доповів про
організаційну роботу, проведену депутатським корпусом по підготовці
проекту бюджету міста Кропивницького на 2019 рік. Наголосив, що
більшість пропозицій, які надійшли від депутатів, громадських організацій,
були враховані та роздані депутатам у вигляді пропозицій постійної комісії.
Запропонував підтримати проект бюджету міста Кропивницького
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на 2019 рік з урахуванням пропозицій постійної комісії міської ради з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку.
Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”,
депутатська група ‟Рідний край”), підтримала проект бюджету
міста Кропивницького на 2019 рік. Внесла пропозицію за підсумками
виконання міського бюджету у першому кварталі 2019 року переглянути
питання та збільшити фінансування на утримання однієї дитини в
дошкільному навчальному закладі.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Я глибоко переконаний в тому, що депутати надзвичайно свідомо,
виважено і аргументовано підходять до вирішення питання щодо прийняття
бюджету міста на 2019 рік.
На перший погляд 2 600,0 млн грн ‒ велика цифра, але в реаліях
сьогодення будемо робити все для того, щоб залучити додаткові можливості
фінансування за рахунок державного бюджету та інших джерел.
Можу сказати, що 2019 рік буде непростим, тому переглядаючи плани
динамічного розвитку міста, треба дуже зважено відноситися до питань
залучення інвестиційного ресурсу, а особливо фінансового ресурсу
міжнародних структур. Це одна складова питання.
Інша складова питання ‒ фінансове забезпечення таких надважливих
галузей як медична та освітня. Є певні проблеми, пов’язані з
розбалансованістю заробітної плати по освітній галузі.
Начальник управління освіти інформує мене як очільника міста про те,
що заробітна плата працівників дошкільних закладів освіти знаходиться не на
бажаному рівні, у зв’язку з чим утворилися вакансії. Давно не було ситуації,
щоб у дитячих садочках були вакантними посади вихователів. Будемо
працювати з профільними міністерствами відносно заробітної плати,
стимулювання праці педагогів, лікарів, працівників бюджетної сфери, в тому
числі працівників управлінь соціального захисту населення районів.
Проводиться надзвичайно серйозна робота, спрямована на
реорганізацію системи надання комплексної соціальної підтримки та
допомоги населенню міста Кропивницького.
Зараз проводиться будівництво приміщення для розміщення ЦНАПу у
форматі ‟Прозорий офіс”. У 2019 році буде запропоновано вийти на правильне,
перспективне і непросте рішення ‒ створення загальноміського управління
соціальної підтримки населення.
Депутати міської ради повинні контролювати, брати участь у наповненні
фінансовим змістом програм, працювати з Урядом України напряму.
Вдячний за розуміння, внесення пропозицій, вагому роботу, проведену у
постійних комісіях. Наприкінці січня планується вийти на внесення поправок
до профільних програм щодо розвитку міста.
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Сьогодні пропонується прийняти міський бюджет розвитку, стабільного
функціонування, соціального спрямування.
Дозвольте поставити на голосування пропозиції, які надійшли під час
обговорення проекту бюджету міста Кропивницького на 2019 рік та
узагальнені постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. Пропозиції
озвучені та роздані. Прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Є ще пропозиції щодо даного проекту рішення? Немає.
Пропоную прийняти проект рішення в цілому з урахуванням
підтриманих пропозицій. Прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 2263 “Про бюджет міста Кропивницького
на 2019 рік” (додається).
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановний Андрію Павловичу!
Шановні колеги!
У мене є пропозиція наступного змісту. Вчора міською радою було
прийнято ряд рішень, які дозволили розблокувати процес придбання
управлінням з питань захисту прав дітей житла для дітей-сиріт. Для того, щоб
завершити цей процес та створити можливість для придбання і оформлення
цього житла через управління молоді та спорту міської ради, виникла
необхідність у прийнятті рішення стосовно питання ‟Про спрямування
коштів”, проект рішення без реєстраційного номера.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. на
сьогоднішньому засіданні сесії додатково розглянути питання ‟Про
спрямування коштів”, проект рішення без реєстраційного номера.
Хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного тринадцятої
сесії міської ради, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Прошу озвучити суть питання.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Вчора міською радою було прийнято рішення щодо зміни розпорядника
коштів по придбанню житла для дітей-сиріт з управління з питань захисту прав
дітей на управління з питань молоді та спорту. Для того, щоб можна було
розпочати процес оформлення документів, необхідно прийняти рішення
‟Про спрямування коштів”.
Зачитав проект рішення.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Прийнято рішення № 2264 “Про спрямування коштів” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Всі питання, включені до порядку денного тринадцятої сесії Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання, розглянуті.
Дякую за роботу.
Тринадцята сесія Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
оголошується закритою.
Звучить Державний Гімн України.

Міський голова

А. Райкович

