
 

Проєкт № 266 

(доопрацьований 12.03.2021 року) 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___» ________ 2021 року       № ___  

 

Про звернення депутатів  

Кропивницької міської ради  

до Кіровоградської обласної ради  

про виділення додаткових коштів  

 

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кропивницька міська рада 

 

 

В И Р І Ш  И Л А : 
 

 

 

1. Підтримати звернення депутатів Кропивницької міської ради до 

Кіровоградської обласної ради  про виділення додаткових коштів  (додається). 

 

2. Доручити управлінню апарату Кропивницької міської ради  

надіслати копію рішення та звернення депутатів Кропивницької міської ради  

до Кіровоградської обласної ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету та податкової політики.  

  

 

 

Міський голова                                             Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Васильєва 35 83 44 



Кіровоградська обласна рада   

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Кропивницької міської ради  

про виділення додаткових коштів 

 

 

З 2016 року за рахунок коштів міського бюджету фінансуються 

професійно-технічні навчальні заклади, які знаходяться в державній 

власності.  

 На сьогоднішній день фінансування навчально-виховного процесу в 

закладах професійно-технічної освіти здійснюється за рахунок коштів 

бюджету міста. З метою попередження соціальної напруги серед 

працівників закладів освіти міста, недопущення виникнення дефіциту 

бюджетних призначень по галузі «Освіта» в частині утримання 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста, 

враховуючи той факт, що 54%  учнів професійно-технічних закладів з 2261 

учнів є мешканцями населених пунктів  Кіровоградської області, які 

зараховані на навчання відповідно до регіонального замовлення, що було 

затверджено Кіровоградською обласною державною адміністрацією, 

просимо в обласному бюджеті затвердити міжбюджетний трансферт  

міському бюджету міста Кропивницького для фінансування  видатків у  

частині  підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального 

замовлення.  Розрахункова вартість утримання одного учня професійно-

технічного навчального закладу складала 37 500 грн  на 2020 рік, кількість 

іногородніх учнів станом на 01 січня 2020 року – 1200 осіб, а враховуючи 

новий набір учнів на 2020-2021 навчальний рік, станом на 01 січня 2021 

року кількість іногородніх студентів складає 1210.  

 Враховуючи викладене, просимо розглянути питання виділення 

коштів для співфінансування місцевого бюджету  на підготовку 

робітничих кадрів у 2021 році в сумі 45 375 000 грн.  

 Сподіваємось на розуміння та плідну співпрацю з питання 

підготовки кваліфікованих працівників для потреб області.  

 

 

 

З повагою  

Депутати Кропивницької міської ради восьмого  скликання  

 

 

 

 



Пояснювальна записка до проєкту рішення  

«Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до Кіровоградської 

обласної ради про виділення додаткових коштів» 

 

З 2016 року за рахунок коштів міського бюджету фінансуються 6 

професійно-технічних навчальних закладів, які знаходяться в державній 

власності.  

В червні 2020 року, за рішенням Міністерства освіти і науки України 

Кіровоградський професійний ліцей побутового обслуговування 

реорганізовано шляхом приєднання до Кіровоградського професійного 

ліцею сфери послуг.   

 Кількість учнів в даних навчальних закладах складає 2237, витрати 

на утримання одного учня у 2020 році склали 37,412 тис.грн.  

На сьогоднішній день фінансування навчально-виховного процесу в 

закладах професійно-технічної освіти здійснюється за рахунок коштів 

бюджету міста, так витрати міського бюджету на утримання 5 закладів у 

2020 році склали 58 млн.грн.  

На сьогодні 54% учнів професійно-технічних закладів є мешканцями 

населених пунктів Кіровоградської області, які зараховані на навчання 

відповідно до регіонального замовлення, що було затверджено 

Кіровоградською обласною державною адміністрацією,  

Управлінням освіти періодично надсилаються звернення до 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, щодо спільного 

фінансування закладів, але на сьогодні ніякої програми з даного питання 

обласною радою не прийнято.  

Окрім того, 21 листопада 2017 року міською радою прийнято 

рішення № 1189 «Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних 

майнових комплексів професійно-технічних навчальних закладів м. 

Кропивницького з державної власності до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького», з даного періоду майно 

навчальних закладів  до комунальної власності територіальної громади 

міста не передано.  

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне піднімати 

питання щодо звернення до Кіровоградської обласної ради від імені 

депутатів міської ради стосовно виділення додаткових коштів для 

фінансування навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів, 

які є мешканцями Кіровоградської області.  

 

 

Начальник управління освіти      (підпис)  Лариса КОСТЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 



Проєкт № 266 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___» ________ 2021 року       № ___  

 

Про звернення депутатів  

Кропивницької міської ради  

до Кіровоградської обласної ради  

про виділення додаткових коштів  

 

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Кропивницька міська рада 

 

 

В И Р І Ш  И Л А : 
 

 

 

1. Підтримати звернення депутатів Кропивницької міської ради до 

Кіровоградської обласної ради  про виділення додаткових коштів  (додається). 

 

2. Доручити управлінню апарату Кропивницької міської ради  

надіслати копію рішення та звернення депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання до Кіровоградської обласної ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку. 

  

 

 

Міський голова                                             Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

Олена Васильєва 35 83 44 


