
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   № 45 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

з питань бюджету, податків, фінансів, планування  

та соціально-економічного розвитку 

 

від 15 січня 2019 року      м. Кропивницький 

 

Голова комісії     Волков І.В. 

 

Присутні члени комісії:   Шамардіна К.О. ‒ секретар комісії, 

Горбовський С.В.,  

Краснокутський О.В., 

Сергієнко Г.В. 
 

Відсутні члени комісії:   Цертій О.М. ‒ заступник голови 

комісії, 

Товстоган Б.С. 
 

Запрошені:  Бабаєва О.В. ‒ начальник відділу 

інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення Міської ради                            

міста Кропивницького; 
 

Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу 

кадрової роботи Міської ради                    

міста Кропивницького; 
 

Бочкова Л.Т. ‒ начальник 

фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького; 
 

Костенко Л.Д. ‒ начальник 

управління освіти Міської ради          

міста Кропивницького; 
 

Краснокутський О.В. ‒ директор 

Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; 
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Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького; 
 

Масло Л.Я. ‒ начальник управління 

апарату Міської ради                                    

міста Кропивницького; 
 

Мездрін В.М. ‒ начальник 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради                                

міста Кропивницького; 
 

Паливода А.А. ‒ директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького; 
 

Тимоховська Т.М. ‒ начальник 

управління з питань захисту                         

прав дітей Міської ради                                

міста Кропивницького; 
 

Федоров В.П. ‒ начальник міської 

дружини міста Кропивницького; 
 

Шевченко А.О. ‒ начальник 

управління адміністративних послуг 

Міської ради міста Кропивницького; 

 

Шишко О.М. ‒ начальник відділу                       

з питань запобігання і                             

виявлення корупції та взаємодії                        

з правоохоронними та 

контролюючими органами Міської 

ради міста Кропивницького; 
 

Якунін С.В. ‒ начальник відділу                    

по роботі із засобами масової 

інформації Міської ради                               

міста Кропивницького 
 

Присутні:  Лузан Л.М. ‒ голова Громадської 

ради міста Кропивницького; 

представники засобів масової 

інформації 
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Порядок денний: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 2443 ‟Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня                        

2018 року № 2207 ‟Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових 

категорій в закладах освіти м. Кропивницького на 2019 рік” 

 

Доповідає:  Костенко Л.Д. ‒ начальник 

управління освіти Міської ради          

міста Кропивницького 
 

 2. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                              

№ 2382 ‟Про затвердження Програми протидії поширенню наркоманії і 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки” 
 

Доповідає:  Краснокутський О.В. ‒ директор 

Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 
 

3. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                             

№ 2385 ‟Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2019 рік” 
 

Доповідає:  Краснокутський О.В. ‒ директор 

Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 
 

4. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                

№ 2300 ‟Про затвердження Міської програми розвитку ярмаркової діяльності 

та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях на 2019-2021 роки”  
 

Доповідає:  Паливода А.А. ‒ директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі                  

та інвестицій - начальник 

управління економіки Міської ради                             

міста Кропивницького 
 

5 Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                                  

№ 2338 ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року № 1421 ‟Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів 

розвитку на 2019 і 2020 роки”  
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Доповідає:  Паливода А.А. ‒ директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі                 

та інвестицій - начальник 

управління економіки Міської ради 

міста Кропивницького 
 

 6. Про погодження проекту рішення міської ради № 2334 ‟Про 

затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування                                

на 2019-2021 роки”  
 

Доповідає:  Бабаєва О.В. ‒ начальник відділу 

інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення Міської ради                            

міста Кропивницького 
 

 7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2332 ‟Про 

затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження                            

відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького                            

на 2019-2021 роки”  
 

Доповідає:  Балакірєва С.М. ‒ начальник 

відділу кадрової роботи Міської 

ради міста Кропивницького 
 

8. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                      

№ 2331 ‟Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів 

міської ради на 2019-2020 роки”  
 

Доповідає:  Масло Л.Я. ‒ начальник управління 

апарату Міської ради                                    

міста Кропивницького 
 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 2374 ‟Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року 

№ 1410 ‟Про затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток 

культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки”  
 

Доповідає:  Мездрін В.М. ‒ начальник 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради                           

міста Кропивницького 
 

10. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                     

№ 2375 ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада                          

2017 року № 1194 ‟Про затвердження Міської програми профілактики та 

протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки” (додається) 
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Доповідає:  Шишко О.М. ‒ начальник відділу                       

з питань запобігання і                             

виявлення корупції та взаємодії                        

з правоохоронними та 

контролюючими органами Міської 

ради міста Кропивницького 
 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 2438 ‟Про передачу 

майна” 

 

Доповідає:  Шишко О.М. ‒ начальник відділу                       

з питань запобігання і                             

виявлення корупції та взаємодії                        

з правоохоронними та 

контролюючими органами Міської 

ради міста Кропивницького 
 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 2429 ‟Про 

звільнення від сплати державного мита”  

 

Доповідає:  Тимоховська Т.М. ‒ начальник 

управління з питань захисту                         

прав дітей Міської ради                                

міста Кропивницького 
 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 2430 ‟Про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Міської ради                                           

міста Кропивницького та її виконавчого комітету на 2019 рік”  

 

Доповідає:  Якунін С.В. ‒ начальник відділу                    

по роботі із засобами масової 

інформації Міської ради                               

міста Кропивницького 
 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2328 ‟Про 

затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини                                    

міста Кропивницького на 2019-2021 роки”  

 

Доповідає:  Федоров В.П. ‒ начальник міської 

дружини міста Кропивницького 
 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 2327 ‟Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України ‟Про адміністративні 

послуги” на 2019-2021 роки”  
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Доповідає:  Шевченко А.О. ‒ начальник 

управління адміністративних послуг 

Міської ради міста Кропивницького 

 

16. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                          

№ 2329 ‟Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки” 

 

Доповідає:  Тимоховська Т.М. ‒ начальник 

управління з питань захисту                         

прав дітей Міської ради                                

міста Кропивницького 

 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 2326 ‟Про 

затвердження Програми територіальної оборони та підтримання постійної 

мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки”  

 

Доповідає:  Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького 
 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 2339 ‟Про передачу 

майна військовій частині А0680”  

 

Доповідає:  Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького 
 

19. Про погодження проекту рішення міської ради № 2340 ‟Про передачу 

майна військовій частині А1840”  

 

Доповідає:  Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Костенко Л.Д., яка проінформувала про підстави щодо підготовки 

проекту рішення міської ради № 2443 ‟Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2207 ‟Про організацію 

харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти                                    

м. Кропивницького на 2019 рік” та відповіла на запитання членів комісії. 
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В обговоренні питання взяли участь члени комісії Волков І.В.,                           

Сергієнко Г.В., Краснокутський О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2443 ‟Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2207 

‟Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в 

закладах освіти м. Кропивницького на 2019 рік”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Краснокутського О.В., який пояснив підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 2382 ‟Про затвердження 

Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

на 2019-2021 роки” та основні його положення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2382 ‟Про 

затвердження Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, на 2019-2021 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Краснокутського О.В., який пояснив підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 2385 ‟Про затвердження 

Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та 

молоді м. Кропивницького на 2019 рік” та основні його положення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2385 ‟Про 

затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, 

дітей та молоді м. Кропивницького на 2019 рік”. 
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Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який пояснив підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 2300 ‟Про затвердження 

Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у 

невстановлених місцях на 2019-2021 роки” та відповів на запитання членів 

комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Волков І.В., голова комісії, який порушив проблемні питання, пов’язані 

з торгівлею у невстановлених місцях у місті, а також запропонував внести 

зміни та доповнення до доопрацьованого проекту рішення міської ради № 2300 

‟Про затвердження Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та 

ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях на 2019-2021 роки”, а саме: 

1) Виключити слова ‟з рук” за текстом проекту рішення, Програми та 

додатку до неї. 

2) Внести доповнення до Паспорту Програми, а саме у пункті 4 

доповнити перелік учасників словами: 

‟Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького; 

Управління Держпраці у Кіровоградській області; 

Головне управління державної фіскальної служби у Кіровоградській 

області”. 

3) Доповнити Заходи з реалізації Програми пунктом IV наступного 

змісту: 

‟IV. Проведення рейдів-відстежень в рамках реалізації проекту 

‟Муніципальний патруль” за участю учасників Програми”. 

 

Бочкова Л.Т., яка озвучила зауваження фінансового управління щодо 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 2300 ‟Про затвердження 

Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у 

невстановлених місцях на 2019-2021 роки” в частині визначення джерел 

фінансування Заходів з реалізації Програми. 

 

В обговоренні питання взяли участь Бочкова Л.Т., Паливода А.А. члени 

комісії Волков І.В., Краснокутський О.В., Шамардіна К.О., Горбовський С.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2300 ‟Про 

затвердження Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації 

торгівлі з рук у невстановлених місцях на 2019-2021 роки” з урахуванням 

технічних правок та змінами і доповненнями, а саме: 
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1) Виключити слова ‟з рук” по тексту проекту рішення, Програми та 

додатку до неї. 

2) Доповнити пункт 4 Паспорту Програми словами: 

‟Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького; 

Управління Держпраці у Кіровоградській області; 

Головне управління державної фіскальної служби у Кіровоградській 

області”. 

3) Доповнити Заходи з реалізації Програми пунктом IV наступного 

змісту: 

‟IV. Проведення рейдів-відстежень в рамках реалізації проекту 

‟Муніципальний патруль” за участю учасників Програми”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. Директору департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі                 

та інвестицій ‒ начальнику управління економіки Міської ради                                       

міста Кропивницького Паливоді А.А. довести до відома постійної комісії 

міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів позицію постійної комісії міської ради з 

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

розвитку стосовно доопрацьованого проекту рішення міської ради № 2300 

‟Про затвердження Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та 

ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях на 2019-2021 роки” під час 

його розгляду на засіданні комісії. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який пояснив підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 2338 ‟Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1421 

‟Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку                           

міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку                                     

на 2019 і 2020 роки” та відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2338 ‟Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 

2018 року № 1421 ‟Про затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку                          

на 2019 і 2020 роки”. 
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Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

Бабаєву О.В., яка пояснила підстави щодо підготовки проекту рішення 

міської ради № 2334 ‟Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки” та основні його положення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2334 ‟Про затвердження 

Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Балакірєву С.М., яка пояснила підстави щодо підготовки проекту 

рішення міської ради № 2332 ‟Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету 

міста Кропивницького на 2019-2021 роки” та основні його положення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2332 ‟Про затвердження 

Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019-2021 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

Масло Л.Я., яка пояснила підстави щодо підготовки доопрацьованого 

проекту рішення міської ради № 2331 ‟Про затвердження Програми 

забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2019-2020 роки” та 

відповіла на запитання членів комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2331 ‟Про 

затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради                                                  

на 2019-2020 роки”. 
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Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Депутат Краснокутський О.В. залишив засідання постійної комісії.  
 

9. СЛУХАЛИ: 

Мездріна В.М., який пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення 

міської ради № 2374 ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1410 ‟Про затвердження 

Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини                               

міста Кропивницького на 2018-2020 роки” та відповів на запитання членів 

комісії.  

 

В обговоренні питання взяли участь Бочкова Л.Т., Мездрін В.М. та 

голова комісії Волков І.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2374 ‟Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1410 

‟Про затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної 

спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

Шишка О.М., який пояснив підстави щодо підготовки доопрацьованого 

проекту рішення міської ради № 2375 ‟Про внесення змін до рішення міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1194 ‟Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки” 

(додається) та відповів на запитання членів комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2375                         

‟Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 

‟Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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11. СЛУХАЛИ: 

Шишка О.М., який пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення 

міської ради № 2438 ‟Про передачу майна” та основні його положення. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2438 ‟Про передачу майна”. 
 

Результати голосування: 

‟за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Депутат Краснокутський О.В. долучився до засідання постійної комісії.  
 

12. СЛУХАЛИ: 

Тимоховську Т.М., яка пояснила підстави щодо підготовки проекту 

рішення міської ради № 2429 ‟Про звільнення від сплати державного мита” та 

відповіла на запитання членів комісії.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., член комісії, який вніс пропозицію у пункті 1 

проекту рішення міської ради № 2429 ‟Про звільнення від сплати державного 

мита” доповнити перелік закладів, які пропонується звільнити від сплати 

державного мита у 2019 році, назвою: ‟Кропивницький міський центр обліку 

та тимчасового перебування бездомних осіб”. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2429 ‟Про звільнення                            

від сплати державного мита” з доповненням, а саме доповнити пункт 1 

словами: ‟Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування 

бездомних осіб”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

Якуніна С.В., який пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення 

міської ради № 2430 ‟Про затвердження Програми висвітлення діяльності 

Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету на 2019 рік” та 

основні його положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Волков І.В., голова комісії, який запропонував внести технічні правки до 

тексту проекту Програми висвітлення діяльності Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету на 2019 рік. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2430 ‟Про затвердження 

Програми висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету на 2019 рік” з урахуванням технічних правок. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

Федорова В.П., який пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення 

міської ради № 2328 ‟Про затвердження Комплексної програми діяльності 

міської дружини міста Кропивницького на 2019-2021 роки” та відповів на 

запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2328 ‟Про затвердження 

Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького                                                 

на 2019-2021 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

Шевченка А.О., який пояснив підстави щодо підготовки проекту 

рішення міської ради № 2327 ‟Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України ‟Про адміністративні послуги” на 2019-2021 роки” та відповів 

на запитання членів комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бочкова Л.Т., яка довела до відома членів постійної комісії зауваження 

фінансового управління міської ради щодо проекту рішення міської ради                      

№ 2327 ‟Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України ‟Про 

адміністративні послуги” на 2019-2021 роки”. 

 

В обговоренні питання взяли участь Бочкова Л.Т., Шевченко А.О., члени 

комісії Волков І.В., Краснокутський О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2327 ‟Про затвердження 

Програми реалізації вимог Закону України ‟Про адміністративні послуги”                   

на 2019-2021 роки”. 
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Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

Тимоховську Т.М., яка пояснила підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення міської ради № 2329 ‟Про затвердження 

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки” та відповіла на запитання 

членів комісії.  

 

В обговоренні питання взяли участь Бочкова Л.Т., Тимоховська Т.М., 

члени комісії Волков І.В., Краснокутський О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2329 ‟Про 

затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Лєвашова В.В., який пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення 

міської ради № 2326 ‟Про затвердження Програми територіальної оборони та 

підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького                          

на 2019-2021 роки” та відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2326 ‟Про затвердження 

Програми територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18. СЛУХАЛИ: 

Лєвашова В.В., який пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення 

міської ради № 2339 ‟Про передачу майна військовій частині А0680” та 

основні його положення. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2339 ‟Про передачу майна 

військовій частині А0680”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19. СЛУХАЛИ: 

Лєвашова В.В., який пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення 

міської ради № 2340 ‟Про передачу майна військовій частині А1840” та 

основні його положення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2340 ‟Про передачу майна 

військовій частині А1840”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

Голова комісії         І. ВОЛКОВ 

 

 

 

Секретар комісії        К. ШАМАРДІНА 

 

 


