
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 51 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 21 травня 2019 року м.Кропивницький 

  

Голова комісії: Краснокутський О.В. 

 

Присутні члени комісії: 

 

 

 

 

 

Відсутні: 
 

Горбовський С.В. - заступник голови 

комісії 

Шамардіна К.О. - секретар комісії, 

Сергієнко Г.В. 

Цертій О.М.  
 

Волков І.В., Товстоган Б.С., 
 

 

Запрошені: 

 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

Вовк Ю.М. - начальник управління 

соціальної підтримки населення Міської 

ради міста Кропивницького; 

Житник В.П. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв'язку Міської 

ради міста Кропивницького; 

Колодяжний С.О. – начальник 

управління молоді та спорту Міської ради 

міста Кропивницького; 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони Міської ради міста 

Кропивницького; 

Морква М.О. - директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького; 
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Присутні: 

 

представники засобів масової 

інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 2927 «Про передачу 

майна Кропивницькому міському військовому комісаріату» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 2928 «Про передачу 

майна військовій частині А1840» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2929 «Про передачу 

майна військовій частині А0680» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2968 «Про передачу 

майна Кропивницькому міському військовому комісаріату» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 3017 «Про передачу 

майна» 

Доповідає: Лєвашов В.В. - завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького 
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6. Про погодження рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 15 травня 2019 року № 303 «Про перерозподіл видатків на 

2019 рік у межах загального обсягу бюджетних призначень управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького» (лист від 16.05.2019  

№ 360/07 начальника управління розвитку транспорту та зв’язку Житника Віктора 

Петровича) 

Доповідає: Житник В.П. – начальник 

управління розвитку транспорту та 

зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 3025 «Про внесення 

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

№ 1405, 1407» («Про затвердження Міської програми “Молодь” на 2018- 2020 роки», 

«Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 

роки»)   

Доповідає: Колодяжний С.О. – начальник 

управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького 

 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 3026 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про затвердження 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017-

2019 роки»  

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького 

 

9. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради                  

№ 2984 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року  

№ 760 «Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки» 

 

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького 

 

10. Про розгляд проекту регуляторного акту - рішення міської ради             

№ 2980 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку у                                     

м. Кропивницькому на 2020 рік»  
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Доповідає: Морква М.О. - директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Лєвашова В.В., який ознайомив членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 2927 «Про передачу майна Кропивницькому міському військовому 

комісаріату». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2927 «Про передачу майна 

Кропивницькому міському військовому комісаріату». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Лєвашова В.В., який ознайомив членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 2928 «Про передачу майна військовій частині А1840». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2928 «Про передачу майна 

військовій частині А1840». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Лєвашова В.В., який ознайомив членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 2929 «Про передачу майна військовій частині А0680». 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2929 «Про передачу майна 

військовій частині А0680». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

Лєвашова В.В., який ознайомив членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 2968 «Про передачу майна Кропивницькому міському військовому 

комісаріату». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 2968 «Про передачу майна 

Кропивницькому міському військовому комісаріату». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Лєвашова В.В., який ознайомив членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 3017 «Про передачу майна». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 3017 «Про передачу майна». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Житника В.П., який ознайомив членів комісії із рішенням Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від 15 травня 2019 року № 303 

«Про перерозподіл видатків на 2019 рік у межах загального обсягу бюджетних 

призначень управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького» та пояснив причини розгляду на постійній комісії. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 15 травня 2019 року № 303 «Про перерозподіл видатків на 

2019 рік у межах загального обсягу бюджетних призначень управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: 

Колодяжного С.О., який ознайомив членів комісії із проектом рішення 

міської ради № 3025 «Про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1407» («Про затвердження 

Міської програми «Молодь” на 2018- 2020 роки», «Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки») та пояснив основні його 

положення. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 3025 «Про внесення змін до 

рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 

1407» («Про затвердження Міської програми «Молодь” на 2018- 2020 роки», «Про 

затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки»). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Вовк Ю.М., яка ознайомила членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 3026 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня  
2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки». 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 3026 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про затвердження 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей 
 на 2017-2019 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

  Вовк Ю.М., яка ознайомила членів комісії із доопрацьованим проектом 

рішення міської ради № 2984 «Про внесення змін до рішення міської ради  

від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту 

та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки». 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 2984 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2019 роки». 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

   Моркву М.О., яка ознайомила членів комісії з регуляторним актом -  

проектом рішення міської ради № 2980 «Про встановлення розмірів ставок 

єдиного податку у м. Кропивницькому на 2020 рік». 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2980 «Про встановлення 

розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому на 2020 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Цертій О.М., який нагадав членам постійної комісії про надані 

протокольні доручення стосовно проведення засідання постійної комісії 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 та запропонував 

провести засідання якомога швидше. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Провести в двотижневий термін спільне засідання постійних комісій з 

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

розвитку та з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища з питання 

ліквідації заборгованості по платі за землю. 
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2. Доручити департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького запросити на спільне засідання 

постійних комісій з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку та з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища представників Головного управління ДФС у 

Кіровоградській області, Головного управління казначейської служби у місті 

Кропивницькому. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії        О.КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар комісії       К.ШАМАРДІНА 


