
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 47 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 18 березня 2019 року м. Кропивницький 

  

Голова комісії: Краснокутський О.В. 

 

Присутні члени комісії: 

 

 

 

 

 

Відсутні: 

 

Цертій О.М. - заступник голови комісії 

Шамардіна К.О. - секретар комісії, 

Горбовський С.В.,  

Сергієнко Г.В 

Товстоган Б.С. 
 

Волков І.В.  
 

Запрошені: 

 

Білокінь С.В. – начальник управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького; 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

Житник В.П. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв'язку Міської 

ради міста Кропивницького; 

Каратєєва О.М. – начальник відділу 

землекористування управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького; 

Коваленко С.М. – начальник управління 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Міської ради міста 

Кропивницького; 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони Міської ради міста 

Кропивницького; 
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Лузан Л.М. – голова Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради 

міста Кропивницького; 

Морква М.О. - директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького; 

Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького 

Смаглюк М.О. – начальник юридичного 

управління 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; 
 

Присутні: 

 

Вергун О.С. – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Міської ради міста 

Кропивницького; 

Кузьменко В.П. – начальник відділу 

адміністрування місцевих податків і зборів, 

екологічного податку та рентної плати 

Кропивницького управління ГУ ДФС у 

Кіровоградській області; 

Мосін О.В - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

ради Міської ради міста Кропивницького; 

Паливода А.А. - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Міської ради міста 

Кропивницького; 

Табалов А.О. – секретар Міської ради 

міста Кропивницького; 

депутати Міської ради міста 

Кропивницького; 

представники гаражних кооперативів по 

місту Кропивницькому; 

представники засобів масової 

інформації 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 2446 «Про передачу 

паливно-мастильних матеріалів» 

Доповідає: Коваленко С.М. – начальник 

управління надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста 

Кропивницького 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 2709 «Про 

затвердження напрямів діяльності та заходів, що будуть виконуватись 

виконавчими органами місцевого самоврядування та комунальними 

підприємствами міської ради в сфері пожежної та техногенної безпеки  

на 2019-2021 роки» 

Доповідає: Коваленко С.М. – начальник 

управління надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста 

Кропивницького 

  

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2681 «Про 

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького в новій редакції» 

Доповідає: Морква М.О. - директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник 

управління економіки Міської 

ради міста Кропивницького 
 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2448 «Про надання у 

2019 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних видів 

документів» 

 

Доповідає: Морква М.О. - директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник 

управління економіки Міської 

ради міста Кропивницького 
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5. Про погодження проекту рішення міської ради № 2697 «Про 

встановлення ставок туристичного збору на території міста 

Кропивницького»  

Доповідає: Морква М.О. - директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник 

управління економіки Міської 

ради міста Кропивницького 
 

 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 2735 «Про 

скасування рішення Міської ради міста Кропивницького від 12.07.2018              

№ 1750 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської області» 

Доповідає: Цертій О.М. – депутат Міської 

ради міста Кропивницького 
 

7. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради             

№ 2685 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання» 

Доповідає: Лузан Л.М. – голова Громадської 

ради при Виконавчому комітеті 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

8. Про розгляд листа від 13.02.2019 № 5 керівника ГО «НАРОДНА 

БУЛАВА» Куби Сергія Івановича   
 

9. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради            

№ 2684 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2019 – 2021 роки»  
 

Доповідає: Білокінь С.В. – начальник 

управління капітального 

будівництва Міської ради міста 

Кропивницького 
 

10. Про внесення змін до бюджету міста Кропивницького на 2019 рік, в 

частині надання субвенції для будівництва спортивної споруди в/ч А 0680 (лист 

від 18.03.2019 № 10/1/20 завідувача сектора мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони В. Лєвашова) 
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Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького 
 

11. Про внесення змін до бюджету міста Кропивницького на 2019 рік, в 

частині передбачення коштів на реалізацію Міської програми розвитку 

ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях на 

2019-2021 роки  (лист від 13.03.2019 № 993/21д директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки  

М.Моркви) 

Доповідає: Морква М.О. - директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник 

управління економіки Міської 

ради міста Кропивницького 
 

 

12. Про внесення змін до бюджету міста Кропивницького на 2019 рік, в 

частині передбачення коштів для забезпечення Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому  

на 2017-2020 роки  (лист від 12.03.2019 № 985/21д директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки М.Моркви) 

Доповідає: Морква М.О. - директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник 

управління економіки Міської 

ради міста Кропивницького 
 

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про 

затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

«Безпечне місто» на 2017-2020 роки» 

 

Доповідає: Шишко О.М. - начальник відділу 

з питань запобігання і виявлення                

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами 

Міської ради міста 

Кропивницького 
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14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2673 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки» 

Доповідає: Савченко Т.М. – т.в.о. 

начальника Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

15. Про перерозподіл кошторисних асигнувань (лист від 15.03.2019 № 205/07  

начальника управління розвитку транспорту та зв’язку В.Житника) 

Доповідає: Житник В.П. – начальник 

управління розвитку транспорту 

та зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

16. Про погодження проекту рішення міської ради № 2817 «Про договір 

поруки» 

Доповідає: Житник В.П. – начальник 

управління розвитку транспорту 

та зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 2696 «Про 

затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік» 

Доповідає: Бочкова Л.Т. – начальник 

фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 2699 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року  

№ 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» 

Доповідає: Бочкова Л.Т. – начальник 

фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького 
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19. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

Доповідає: Краснокутський О.В. – голова 

постійної комісії з питань 

бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-

економічного розвитку 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., який проінформував, що відповідно до рішень 

Міської ради міста Кропивницького від 07 лютого 2019 року № 2318 «Про 

припинення повноважень голови постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку», № 2319 «Про обрання голови постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку», у керівному складі 

комісії відбулися зміни, а саме: Волков І.В. склав повноваження голови 

постійної комісії та обрано головою комісії Краснокутського О.В. 

Цертій О.М., який заявив, що складає повноваження заступника голови 

постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Коваленка С.М., який ознайомив членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 2446 «Про передачу паливно-мастильних матеріалів» та 

пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2446 «Про передачу паливно-

мастильних матеріалів». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Коваленка С.М., який представив на розгляд членів комісії проект 

рішення міської ради № 2709 «Про затвердження напрямів діяльності та 

заходів, що будуть виконуватись виконавчими органами місцевого 

самоврядування та комунальними підприємствами міської ради в сфері 

пожежної та техногенної безпеки на 2019-2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2709 «Про затвердження 

напрямів діяльності та заходів, що будуть виконуватись виконавчими органами 

місцевого самоврядування та комунальними підприємствами міської ради в 

сфері пожежної та техногенної безпеки на 2019-2021 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Моркву М.О., яка представила на розгляд членів комісії проект рішення 

міської ради № 2681 «Про затвердження Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції» та пояснила основні 

його положення. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2681 «Про затвердження 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в 

новій редакції». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Моркву М.О., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2448 «Про надання у 2019 році пільг щодо сплати державного мита за 

видачу певних видів документів». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2448 «Про надання  

у 2019 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних видів 

документів». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Моркву М.О., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2697 «Про встановлення ставок туристичного збору на території міста 

Кропивницького». 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2697 «Про встановлення ставок 

туристичного збору на території міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Цертія О.М., який ознайомив членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 2735 «Про скасування рішення Міської ради міста Кропивницького від 

12.07.2018 № 1750 «Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської області». 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, Мосін О.В., 

Смаглюк М.О., Кузьменко В.П. та представники гаражних кооперативів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2735 «Про скасування рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 12.07.2018 № 1750 «Про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста 

Кропивницького Кіровоградської області». 

Результати голосування: 

«за» – 2; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 4. 

Рішення не прийнято. 

 

*** 

Цертій О.М. залишив засідання постійної комісії. 

*** 

ВИСТУПИЛИ: 

 Краснокутський О.В., який запропонував повернутися до суті питання 

нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького після того, як 

надійдуть пропозиції від промисловців, підприємців і всіх зацікавлених осіб в 

двотижневий термін. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Лузана Л.М., який ознайомив членів комісії із доопрацьованим проектом 

рішення міської ради № 2685 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання» та пояснив основні 

його положення. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2685 «Про 

внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Краснокутського О.В., який запропонував розгляд листа  

від 13.02.2019 № 5 керівника ГО «НАРОДНА БУЛАВА» Куби Сергія Івановича 

перенести у зв'язку з відсутністю доповідача. 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Білоконя С.В., який ознайомив членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 2684 «Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2019 – 2021 роки». Сергій Валентинович запропонував 

доповнення до додатку 2, у зв'язку із технічною помилкою замінити назву 

об'єкта «Капітальний ремонт КЗ «Навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з утриманням дітей-сиріт та 

класами для дітей зі зниженим зором – центр позашкільного виховання»  

вул. Короленка, 46» на об'єкт «Капітальний ремонт КЗ «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр 

позашкільного виховання» вул. Короленка, 46». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2684 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня  

2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення міста Кропивницького  

на 2019 – 2021 роки» з урахуванням доповнення, а саме: 

Замінити назву об'єкта «Капітальний ремонт КЗ «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з утриманням дітей-

сиріт та класами для дітей зі зниженим зором – центр позашкільного 

виховання» вул. Короленка, 46» на об'єкт «Капітальний ремонт  

КЗ «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа-інтернат  

І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання»  

вул. Короленка, 46». 
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Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Лєвашова В.В., який ознайомив членів комісії із листом від 18.03.2019  

№ 10/1/20 сектора мобілізаційної роботи та територіальної оборони щодо 

надання субвенції в сумі 5 000,00 тис. грн для будівництва спортивної споруди 

військовій частині А 0680. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бочкова Л.Т., яка зазначила, що за результатами співбесіди у голови ОДА, 

було доручення щодо виділення коштів в/ч А 0680 для будівництва спортивної 

споруди А 0680 з обласного та міського бюджетів в однакових розмірах. За 

наданою інформацією з обласного бюджету виділено 4 050,00 тис. грн. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити зміни до Програми територіальної оборони та 

підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 31 січня 2019 року  

№ 2279 щодо виділення субвенції в сумі 4 050,00 тис. грн та винести 

відповідний проект рішення на розгляд Міської ради міста Кропивницького. 

2. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста 

Кропивницького підготувати пропозиції на розгляд міської ради щодо виділення 

субвенції державному бюджету по Виконавчому комітету  

в сумі 4 050,00 тис. грн для будівництва спортивної споруди військовій частині 

А 0680. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Моркву М.О., яка ознайомила членів комісії із листом від 13.03.2019  

№ 993/21д департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

про внесення змін до бюджету міста Кропивницького на 2019 рік, в частині 

передбачення коштів на реалізацію Міської програми розвитку ярмаркової 

діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях  

на 2019-2021 роки. 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, Бочкова Л.Т. 
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ВИРІШИЛИ: 

Зменшити резервний фонд міського бюджету на суму 80,0 тис. грн та 

спрямувати на фінансування Міської програми розвитку ярмаркової діяльності 

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

головному розпоряднику коштів департамент з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Моркву М.О., яка ознайомила членів комісії із листом від 12.03.2019  

№ 985/21д про внесення змін до бюджету міста Кропивницького на 2019 рік, в 

частині передбачення коштів для забезпечення Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому  

на 2017-2020 роки. 

 

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

Паливода А.А. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Зменшити резервний фонд міського бюджету на суму 63,0 тис. грн та 

спрямувати на фінансування Програми реалізації громадського бюджету 

(бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки по головному 

розпоряднику коштів департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Шишка О.М., який пояснив членам комісії причини підготовки проекту 

рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

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

профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бочкова Л.Т., яка зауважила, що виділення субвенції з міського бюджету 

державному бюджету суперечить статті 85 Бюджетного кодексу України. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, Бочкова Л.Т. 
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ВИРІШИЛИ: 

 1. Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про 

затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

«Безпечне місто» на 2017-2020 роки» з урахуванням виділення 500,0 тис. грн 

для патрульної поліції на технічне оснащення по капітальним видаткам. 

2. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького 

підготувати пропозиції до проекту рішення міської ради № 2699 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року  

№ 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» щодо виділення 

субвенції державному бюджету у сумі 500,0 тис. грн по Виконавчому комітету  

для патрульної поліції на технічне оснащення. 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Савченко Т.М., яка ознайомила членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 2673 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 

2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-

2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2673 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки». 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Житника В.П., який ознайомив членів комісії із листом від 15.03.2019  

№ 205/07 управління розвитку транспорту та зв'язку щодо перерозподілу 

кошторисних асигнувань. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити перерозподіл кошторисних асигнувань відповідно до листа  

від 15.03.2019 № 205/07 управління розвитку транспорту та зв'язку та включити 

до проекту рішення міської ради № 2699 «Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про 

бюджет міста Кропивницького на 2019 рік». 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Житника В.П., який пояснив членам комісії причини підготовки проекту 

рішення міської ради № 2817 «Про договір поруки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2817 «Про договір поруки». 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка ознайомила членів комісії з інформацією по виконанню 

міського бюджету за 2018 рік та проектом рішення міської ради № 2696 «Про 

затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища, управлінню комунальної власності Міської ради 

міста Кропивницького щоквартально надавати на розгляд постійної комісії звіт 

по виконанню дохідної частини бюджету міста Кропивницького. 

2. Погодити проект рішення міської ради № 2696 «Про затвердження 

звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік» та винести на затвердження 

Міської ради міста Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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18. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка ознайомила членів комісії із доопрацьованим проектом 

рішення міської ради № 2699 «Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2019 рік». 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2699 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 

2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» з 

урахуванням пропозицій щодо внесення змін до видатків бюджету міста  по 

головним розпорядникам коштів: 

виконавчий комітет за КТПКВК МБ 9800 «Субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів» по спеціальному фонду (бюджет розвитку» - + 4 550 000 грн, 

а саме: 

 для військової частини А 0680 Збройних Сил України на будівництво 

спортивної споруди - +4 050 000 грн; 

для патрульної поліції на технічне оснащення - + 500 000 грн. 

управління розвитку транспорту та зв'язку  

перерозподілити кошти з спеціального фонду КТПКВК МБ 7426 на 

загальний фонд КТПКВК МБ 7421 «Утримання та розвиток наземного 

електротранспорту» - 36 075 000 грн. 

департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій  

перерозподілити кошти з резервного фонду КТПКВК МБ 8700 на 

загальний фонд КТПКВК МБ 7693 «Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю» - 143 000 грн на фінансування: 

Міської програми розвитку ярмаркової діяльності  

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

– 80, 0 тис. грн; 

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі)  

у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки – 63,0 тис. грн. 

2. Доручити фінансовому управлінню міської ради міста Кропивницького 

винести на розгляд Міської ради міста Кропивницького проект рішення міської 

ради № 2699 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2019 рік» з урахуванням додаткових пропозицій. 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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19. СЛУХАЛИ: 

Краснокутського О.В., який вніс кандидатуру заступника голови постійної 

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

економічного розвитку Горбовського Сергія Володимировича. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати заступником голови постійної комісії з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку Горбовського Сергія 

Володимировича. 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії        О.КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар комісії       К.ШАМАРДІНА 


