
 

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 36 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 11 червня 2018 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії: Волков І.В. 

 

Присутні члени комісії: 

 

 

 

Відсутні: 

Цертій О.М. - заступник голови комісії,  

Горбовський С.В., Краснокутський О.В., 

Сергієнко Г.В 

 

Шамардіна К.О. - секретар комісії, 

Товстоган Б.С. 
 

 

Запрошені: 

 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

Паливода А.А. – директор департаменту 

– начальник управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі, інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького; 

Пидорич В.О. – заступник начальника  

управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького 

 

Присутні: 

 

Грабенко О.В. – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради; 

Дрига В.В. – депутат Міської ради міста 

Кропивницького; 
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Кролевець А.В. – депутат Міської ради 

міста Кропивницького; 

Бедзай С.А. – виконавчий директор 

обласне відділення Українського союзу 

промисловців і підприємців; 

Гавриленко О.А. – голова громадської 

ради при Кіровоградській обласній 

державній адміністрації, заступник голови 

Кіровоградської обласної ради Асоціації 

платників податків України;  

Дануца О.А. – член виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького; 

Демець Ю.Г. – виконавчий директор 

організації роботодавців Кіровоградської 

області; 

Сілкін М.М. – представник голови         

ГО «Спілка підприємців Кіровоградської 

області»; 

представники засобів масової 

інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 2012 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

міста Кропивницького Кіровоградської області» 

Доповідає: Пидорич В.О. – заступник 

начальника  управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького 
 

2. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради   

№ 1878 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку у                         

м. Кропивницькому на 2019 рік» 

 

Доповідає: Паливода А.А. – директор 

департаменту – начальник 
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управління економіки 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі, 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького  

 

3. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради   

№ 1877 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки» 

 

Доповідає: Паливода А.А. – директор 

департаменту – начальник 

управління економіки 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі, 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького  

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 1887 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 

2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» 

Доповідає: Бочкова Л.Т. – начальник 

фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2012 «Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської 

області». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Грабенко О.В., 

Бочкова Л.Т., Кролевець А.В., Дануца О.А., Гавриленко О.А. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2012 «Про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста 

Кропивницького Кіровоградської області». 
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Результати голосування: 

«за» –0; 

«проти» -0; 

«утримались» - 3; 

«не голосували» - 2 

Рішення не прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома проект рішення міської ради № 2012 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

міста Кропивницького Кіровоградської області». 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

провести обговорення проекту рішення міської ради № 2012 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

міста Кропивницького Кіровоградської області» за участю профільних 

фахівців та громадськості з подальшим винесенням на розгляд Міської ради 

міста Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 
Паливоду А.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1878 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку у                         

м. Кропивницькому на 2019 рік». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бочкова Л.Т., яка внесла пропозицію встановити для платників єдиного 

податку другої групи 15 % розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року для всіх 

платників, які займаються іншими видами діяльності. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Бочкова Л.Т. 

Бедзай С.А., Дануца О.А., Гавриленко О.А., Кролевець А.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1878 «Про встановлення 

розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому на 2019 рік» з 

урахуванням пропозиції фінансового управління, а саме: ставка для платників 

єдиного податку другої групи - 15 % розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року для всіх 

платників, які займаються іншими видами діяльності 
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Результати голосування: 

«за» –0; 

«проти» -1;  

«утримались» - 4; 

Рішення не прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1878 «Про встановлення 

розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому на 2019 рік». 

Результати голосування: 

«за» –2; 

«проти» -0;  

«утримались» - 3; 

Рішення не прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 
Паливоду А.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1877 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Бочкова Л.Т., яка внесла пропозицію встановити ставку єдиного 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних та 

юридичних осіб - 0,5% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Бедзай С.А., 

Дануца О.А. Демець Ю.Г., Гавриленко О.А. 

Під час розгляду питання Цертій О.М. залишив засідання постійної 

комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1877 «Про встановлення 

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки». 

Результати голосування: 

«за» –1; 

«проти» -1;  

«утримались» - 2; 

Рішення не прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1877 «Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» з 

урахуванням пропозиції фінансового управління, а саме: встановити ставку 

єдиного податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для 

фізичних та юридичних осіб - 0,5% розміру мінімальної заробітної плати               

за 1 кв. метр. 

Результати голосування: 

«за» –0; 

«проти» -1;  

«утримались» - 3; 

Рішення не прийнято. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 
Бочкову Л.Т., яка пояснила членам комісії причини підготовки проекту 

рішення міської ради № 1887 «Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет 

на 2018 рік». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1887 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 

«Про міський бюджет на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         І.Волков 

 


