
 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 48 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 03 травня 2019 року м.Кропивницький 

  

Голова комісії: Краснокутський О.В. 

 

Присутні члени комісії: 

 

 

 

 

Відсутні: 

 

Шамардіна К.О. - секретар комісії, 

Сергієнко Г.В. 

Товстоган Б.С., 

Цертій О.М.  
 

Волков І.В., 

Горбовський С.В. - заступник голови 

комісії 

 
 

Запрошені: 

 

Білокінь С.В. – начальник управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького; 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

Вовенко О.А. – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького; 

Житник В.П. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв'язку Міської 

ради міста Кропивницького; 

Колюка О.С. – начальник управління 

комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького; 

Макарук О.О. – начальник управління 

охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького; 
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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; 

Шишко О.М. - начальник відділу з 

питань запобігання і виявлення                

корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами Міської ради 

міста Кропивницького 
 

Присутні: 

 

Журавель М.Г. – заступник начальника 

Управління патрульної поліції в 

Кіровоградській області; 

Паливода А.А. - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Міської ради міста 

Кропивницького; 

представники засобів масової 

інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                

№ 2878 «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» 

Доповідає: Шишко О.М. - начальник відділу з 

питань запобігання і виявлення                

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами Міської 

ради міста Кропивницького 

 

2. Про незабезпеченість галузі «Охорона здоров'я» м.Кропивницького 
(лист від 20.03.2019 № 995 начальника управління охорони здоров'я О.Макарук) 

Доповідає: Макарук О.О. – начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького 
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3. Про забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання 

медичними препаратами (лист від 20.03.2019 № 1000 начальника управління охорони 

здоров'я О.Макарук) 

Доповідає: Макарук О.О. – начальник 

управління охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького 

 

4. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради 

№ 2722 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10 червня 2016 року  

№ 309 «Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку  

м. Кіровограда на період до 2020 року»  

Доповідає: Морква М.О. - директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 2864 «Про виконання 

Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького  

на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за 2018 рік»  

Доповідає: Морква М.О. - директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

6. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради               

№ 2299 «Про встановлення транспортного податку на 2020 рік»  

Доповідає: Житник В.П. – начальник 

управління розвитку транспорту та 

зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2838 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року  

№ 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькомуна 2018 – 2020 роки (в новій 

редакції)»  

Доповідає: Житник В.П. – начальник 

управління розвитку транспорту та 

зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького 
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8. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради             

№ 2840 «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 

 

9. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради             

№ 2672 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року             

№ 762 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки»  

Доповідає: Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького 

 

10. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради          

№ 2842 «Про внесення доповнення 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 

 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 2863 «Про 

затвердження Програми відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених 

ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів 

у багатоквартирних житлових будинках, на 2019-2022 роки»  

Доповідає: Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького 

 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 2982 «Про 

затвердження Програми боротьби з амброзією полинолистою на території міста 

Кропивницького на 2019-2023 роки»  
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Доповідає: Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького 

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 2674 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки» 

Доповідає: Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького 

 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2932 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 830 «Про 

затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому 

на 2017-2019 роки»  

Доповідає: Вовенко О.А. – начальник 

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького 

 

15. Про виконання бюджету міста Кропивницького за перший квартал 

2019 року (лист від 12.04.2019 № 383-09/34 начальника фінансового управління Л.Бочкової) 

Доповідає: Бочкова Л.Т. – начальник 

фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

Про виконання дохідної частини бюджету міста Кропивницького за 

перший квартал 2019 року  

Доповідають: Колюка О.С. – начальник 

управління комунальної власності 

Міської ради міста Кропивницького; 
 

Вовенко О.А. – начальник 

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького 
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16. Про погодження проекту рішення міської ради № 2839 «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 

  

1. СЛУХАЛИ: 

Шишка О.М., який ознайомив членів комісії із доопрацьованим проектом 

рішення міської ради № 2878 «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» та 

пояснив його основні положення.  

 

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

Журавель М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2878 «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» з урахуванням змін, а саме:  

 виключити в пункті 1 підпункти 4, 5. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка ознайомила членів комісії з інформацією відповідно до 

листа від 20.03.2019 № 995 про незабезпеченість галузі «Охорона здоров'я» 

м.Кропивницького. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацією відповідно до листа від 20.03.2019 

№ 995 про незабезпеченість галузі «Охорона здоров'я» м.Кропивницького. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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3. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка ознайомила членів комісії з інформацією відповідно до 

листа від 20.03.2019 № 1000 про забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) 

захворювання медичними препаратами. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацією відповідно до листа від 20.03.2019  

№ 1000 про забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання 

медичними препаратами. 

2. Доручити управлінню охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького підготувати текст звернення до центральних органів 

виконавчої влади, до Верховної Ради України про виділення додаткового 

фінансового ресурсу щодо забезпечення делегованих повноважень в галузі 

«Охорона здоров'я» щодо фінансування цільових програм забезпечення 

лікарськими засобами. 

3. Провести спільне засідання постійних комісій з питань бюджету, 

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

охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики, на 

якому заслухати питання щодо можливості створення комунальної мережі 

аптечних закладів та питання забезпечення лікарськими засобами мешканців 

міста Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2722 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10 червня  

2016 року № 309 «Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку 

м. Кіровограда на період до 2020 року». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. Морква М.О. 

відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2722 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 10 червня 2016 року № 309 «Про затвердження Плану 

дій сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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5. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2864 «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку 

 на 2019 і 2020 роки за 2018 рік». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

Під час обговорення питання Товстоган Б.С. залишив засідання постійної 

комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2864 «Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та 

основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за 2018 рік». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Житника В.П., який ознайомив членів комісії із доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 2299 «Про встановлення транспортного 

податку на 2020 рік». 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

Під час обговорення питання до роботи постійної комісії долучився 

Товстоган Б.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2299 «Про 

встановлення транспортного податку на 2020 рік». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Житника В.П., який ознайомив членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 2838 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому 

на 2018 – 2020 роки (в новій редакції)» та пояснив основні його положення. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2838 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 

«Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій редакції)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

проектом рішення міської ради № 2840 «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». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2840 «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». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2672 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня  

2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки». 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради № 2672 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017 - 2021 роки» з урахуванням виділення додаткових 

коштів + 11 900 тис грн. 
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2. Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького прискорити виконання робіт щодо об'єктів, 

які передбачені Програмою розвитку дорожнього господарства та безпеки руху 

в місті Кропивницькому на 2019 рік. 

 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2842 «Про внесення доповнення 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 та Бочкова Л.Т. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2842 «Про внесення 

доповнення 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» з 

виділенням додаткових коштів на благоустрій міста та ремонт 

внутрішньодворових доріг. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2863 «Про затвердження Програми відшкодування частини суми (тіла) 

кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження 

енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках,  

на 2019-2022 роки». 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2863 «Про затвердження 

Програми відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ, ЖБК 

міста Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів у 

багатоквартирних житлових будинках на 2019-2022 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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12. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2982 «Про затвердження Програми боротьби з амброзією 

полинолистою на території міста Кропивницького на 2019-2023 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2982 «Про затвердження 

Програми боротьби з амброзією полинолистою на території міста 

Кропивницького на 2019-2023 роки». 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2674 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми 

розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому  

на 2018-2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2674 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 

«Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у 

місті Кропивницькому на 2018-2021 роки» з виділенням додаткових коштів 

на сквер ім.Шевченка. 

 

Результати голосування: 

«за» –4; 

«утримались» –1; 

Рішення прийнято. 

 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 2932 «Про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 

 2017 року № 830 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у 

місті Кропивницькому на 2017-2019 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради № 2932 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 830 «Про затвердження 

Програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому 

на 2017-2019 роки». 

2. Провести окремо засідання постійної комісії з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку з питання 

ліквідації заборгованості по платі за землю із запрошенням представників 

Головного управління ДФС у Кіровоградській області, Головного управління 

казначейської служби у місті Кропивницькому, юридичного управління та 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького. 

3. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького підготувати на 

розгляд постійної комісії наступну інформацію: 

які заходи вживались для отримання інформації від Головного управління 

ДФС у Кіровоградській області щодо стану заборгованості по платі за землю; 

підготувати копії відповідей та запити на отримання інформації щодо 

стану заборгованості по платі за землю адресовані Головному управлінню ДФС 

у Кіровоградській області. 

4. Доручити фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького 

підготувати на вищезазначене засідання постійної комісії аналітичну довідку 

щодо змін в Податковому кодексі України та зобов'язання територіальних 

органів ДФС інформувати органи місцевого самоврядування щодо надходжень 

до бюджету міста в розрізі платників податків. 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка ознайомила членів комісії з інформацією та звітом про 

виконання бюджету міста за перший квартал 2019 року відповідно до листа 

фінансового управління від 12.04.2019 №383-09/34. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

Під час обговорення питання Товстоган Б.С. залишив засідання постійної 

комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію та звіт про виконання бюджету міста за 

перший квартал 2019 року відповідно до листа фінансового управління 

від 12.04.2019 №383-09/34. 
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Результати голосування: 

«за» –4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

Колюку О.С., який проінформував членів комісії щодо наповнення 

бюджету міста Кропивницького за перший квартал 2019 року відповідно до 

листа від 15.04.2019 № 373/17у управління комунальної власності. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

Під час обговорення питання Товстоган Б.С. долучився до роботи 

постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію щодо наповнення бюджету міста 

Кропивницького за перший квартал 2019 року відповідно до листа від 

15.04.2019 № 373/17у управління комунальної власності. 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

   Вовенка О.А., який проінформував членів комісії щодо наповнення 

бюджету міста Кропивницького за перший квартал 2019 року згідно даних 

Головного управління ДФС у Кіровоградській області Кропивницького 

управління становить за І квартал 2019 року: 

- орендна плата за землю з фізичних осіб – 2209, 2 тис. грн; 

- орендна плата за землю з юридичних осіб – 17511,2. тис. грн. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію Вовенкка О.А. щодо наповнення бюджету 

міста Кропивницького за перший квартал 2019 року. 

 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2839 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

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

Кропивницького на 2019 рік». 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити 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 наступних 

додаткових пропозицій: 

 

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету –  +9 739 900 гривень  

(додаток 1), у т.ч: 
 

код 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності» –               -2 300 000 гривень 

код 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від  

земельної ділянки, сплачений юридичними  

особами, які є власниками об'єктів  

нежитлової нерухомості» –                          +2 300 000 гривень 

код 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» – +4 853 900 гривень 

код 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» –         +4 886 000 гривень 
 

2.  Внести зміни до видатків бюджету міста  

(додатки 3, 4, 5) –                                  +9 739 900 гривень: 

грн 
 

 

Головний розпорядник/ КТПКВК МБ 

 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд (бюджет 

розвитку) 

Разом 

Виконавчий комітет 

3242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» 

-10 000 000  -10 000 000 

Головне управління житлово-

комунального господарства 
 +19 589 900 +19 589 900 

6011 «Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фону» 
 +4 900 000 +4 900 000 

6030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» 
 +2 789 000 +2 789 000 

7461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» 

 +11 900 900 +11 900 900 

Управління капітального 

будівництва 
 +150 000 + 150 000 

1020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами, спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

 -180 000 -180 000 
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7300 Будівництво та регіональний 

розвиток 
 +330 000 +330 000 

7310 «Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства»                                       

Нове будівництво багатоквартирного               

ж/б по вул. Генерала Жадова, 102 

мікрорайон, позиція 28 (добудова) 

 +150 000 +150 000 

7321 «Будівництво освітніх установ та 

закладів»                                                                 

Нове будівництво початкового корпусу 

НВК «Кіровоградській колегіум - 

спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів - ДНЗ - центр естетичного 

виховання»,   вул. Гагаріна, 16-б 

(проектні роботи) 

 +180 000 +180 000 

Всього видатків -10 000 000 +19 739 900 +9 739 900 

 

3. Внести відповідні зміни до джерел фінансування бюджету міста 

(додаток 2) та текстової частини проекту рішення. 

 

2.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 постійної 

комісії щодо збільшення доходів та видатків бюджету міста. 

 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії        О.КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар комісії       К.ШАМАРДІНА 


