
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 52 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 06 червня 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; 

Білокінь С.В. – начальник управління 

капітального будівництва 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; 

Коваленко С.М. – начальник управління 

з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 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: 

 

Кузьменко В.П. – начальник відділу 

адміністрування місцевих податків і зборів, 

екологічного податку та рентної плати 

Кропивницького управління ГУ ДФС у 

Кіровоградській області; 

Паливода А.А. – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради; 

представники засобів масової 

інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд доопрацьованого проекту регуляторного акту - рішення 

міської ради № 2981 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» 

Доповідає: Морква М.О. - директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького 

 

2. Про розгляд проекту регуляторного акту - рішення міської ради                   

№ 3007 «Про затвердження Положення про порядок розміщення та перебування 

сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності з 

використанням їх окремих елементів на території міста Кропивницького»   

Доповідає: Морква М.О. - директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького 

 

3. Про розгляд проекту рішення міської ради № 3079 «Про внесення змін 

та доповнень до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня  

2018 року № 1586 «Про затвердження нової редакції Положення про комісію з 

розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького»  

Доповідає: Вовк Ю.М. - начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького 
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4. Про розгляд проекту рішення міської ради № 3080 «Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 

«Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації 

їх наслідків на 2019-2021 роки» 

Доповідає: Коваленко С.М. – начальник 

управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста 

Кропивницького 
 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 3092 «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)  

Доповідає: Житник В.П. – начальник 

управління розвитку транспорту та 

зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 3094 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, 

загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького» 

(зі змінами)  

Доповідає: Білокінь С.В. – начальник 

управління капітального 

будівництва Міської ради міста 

Кропивницького 

 

7. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради № 3095 

«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 

 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2930 «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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Доповідає: Бочкова Л.Т. – начальник 

фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., який проінформував членів постійної комісії про 

те, що виконавчі органи міської ради підготували інформацію на виконання 

протокольних доручень постійної комісії протокол № 48 від 03.05.2019, № 51 

від 21.05.2019 про розгляд питання щодо ліквідації заборгованості по платі за 

землю. Олег Володимирович наголосив щодо важливості питання та зазначив, 

що значну роль у відшкодуванні заборгованості відіграє Кіровоградська місцева 

прокуратура та запропонував доручити управлінню апарату 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 з питання ліквідації 

заборгованості по платі за землю представника Кіровоградської місцевої 

прокуратури. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Моркву М.О., яка ознайомила членів комісії із доопрацьованим проектом 

регуляторного акту - рішенням міської ради № 2981 «Про встановлення 

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

ділянки, на 2020 рік». Маріанна Олександрівна зазначила, що було опрацьовано 

та враховано надані пропозиції постійною комісією та озвучила пропозиції до 

проекту рішення міської ради, які надійшли від фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького (додаються).Також опрацьовано питання щодо 

застосування зональності при оподаткуванні податком на нерухоме майно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шамардіна К.О., яка запропонувала залишити ставку податку на нерухоме 

майно, на рівні минулого року, а саме 0,3 % від мінімальної заробітної плати. 

 

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

Кузьменко В.П. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект регуляторного акту -  рішення міської 

ради № 2981 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» з урахуванням пропозицій, 

а саме: залишити ставку податку на нерухоме майно, на рівні минулого 

року 0,3 % від мінімальної заробітної плати та без застосування 

зональності. 
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Результати голосування: 

«за» – 4; 

«утримались» – 1 

Рішення прийнято. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Моркву М.О., яка ознайомила членів комісії із проектом регуляторного 

акту - рішенням міської ради № 3007 «Про затвердження Положення про 

порядок розміщення та перебування сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах 

благоустрою комунальної власності з використанням їх окремих елементів на 

території міста Кропивницького» . 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Краснокутський О.В., який запропонував, взяти до відома 

вищезазначений проект рішення та повернутися до розгляду після розгляду 

постійною комісією з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 

сфери послуг, захисту прав споживачів. Також Олег Володимирович підсумував 

застереження членів постійної комісії та запропонував доповідачу 

конкретизувати термін «палатка», дати більш розширене пояснення. 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома проект регуляторного акту - рішення міської ради  

№ 3007 «Про затвердження Положення про порядок розміщення та перебування 

сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності з 

використанням їх окремих елементів на території міста Кропивницького». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вовк Ю.М., яка пояснила членам постійної комісії причини підготовки 

проекту рішення міської ради № 3079 «Про внесення змін та доповнень до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1586 

«Про затвердження нової редакції Положення про комісію з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Краснокутський О.В., який запропонував управлінню соціальної 

підтримки населення Міської ради міста Кропивницького опрацювати питання 

щодо виключення надання матеріальної допомоги на придбання продуктів 

харчування. 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 3079 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня  

2018 року № 1586 «Про затвердження нової редакції Положення про комісію з 

розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Цертій О.М. залишив засідання постійної комісії. 

*** 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 3080 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 «Про затвердження Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків  

на 2019-2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 3080 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 

«Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації 

їх наслідків на 2019-2021 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 3092 «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). 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 3092 «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» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Білоконя С.В., який пояснив членам комісії причини підготовки проекту 

рішення № 3094 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня  

2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького» (зі змінами) 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 3094 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького» 

(зі змінами). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Білоконя С.В., який ознайомив членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 3095 «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» пояснив основні його положення. Сергій 

Валентинович, у зв'язку з потребою доопрацювати, запропонував виключити у 

додатку 2 до рішення міської ради наступний об'єкт: «Капітальний ремонт 

житлового будинку за адресою вул. Дружби, 48-б, смт Нове у місті 

Кропивницькому +500000,00 грн». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 3095 «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 змін, а саме: 

виключити у додатку 2 до рішення міської ради наступний об'єкт: 

«Капітальний ремонт житлового будинку за адресою вул. Дружби, 48-б, 

смт Нове у місті Кропивницькому +500000,00 грн». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2930 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

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

Кропивницького на 2019 рік» та доповнила, що відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 365-р збільшено обсяг 

субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій та видатки бюджету розвитку  

на 17 371,0 тис. грн, у тому числі  

по Головному управлінню житлово-комунального господарства – 

 + 12 438,0 тис. грн (Реконструкція парку-пам’ятки «Перемоги» – 

 +11 770,0 тис. грн; капремонт вул. Шкільної – +30 тис. грн; капремонт прорізів у 

житлових будинках – + 638,0 тис. грн);   

управлінню капітального будівництва – + 4 787,0 тис. грн на реконструкцію 

будівлі по вул.Архітектора Паученка для створення і функціонування ЦНАПу у 

форматі «Прозорий офіс»; 

управлінню освіти – + 146,0 тис. грн (придбання обладнання для закладів 

освіти – + 20 тис. грн; капремонт заміна віконних блоків у закладах освіти – 

 + 126,0 тис. грн). 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради № 2930 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» з урахуванням додаткової 

субвенції на суму 17 371 000 грн., а саме: 

по Головному управлінню житлово-комунального господарства – 

 + 12 438,0 тис. грн (Реконструкція парку-пам’ятки «Перемоги» – 

+11 770,0 тис. грн; капремонт вул. Шкільної – +30 тис. грн; капремонт прорізів 

у житлових будинках – + 638,0 тис. грн);   
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управлінню капітального будівництва – + 4 787,0 тис. грн на 

реконструкцію будівлі по вул.Архітектора Паученка для створення і 

функціонування ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс»; 

управлінню освіти – + 146,0 тис. грн (придбання обладнання для закладів 

освіти – + 20 тис. грн; капремонт заміна віконних блоків у закладах освіти – 

+ 126,0 тис. грн). 

2. Винести на розгляд Міської ради міста Кропивницького проект рішення 

міської ради № 2930 «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» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова комісії        О.КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар комісії       К.ШАМАРДІНА 


