
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 54/123  

спільного 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 
 

від 14 серпня 2019 року м.Кропивницький 

  

Голови комісій: Краснокутський О.В., 

Шамардін О.С. 
 

Присутні члени комісії: 

 

 

 

 

Відсутні: 
 

Шамардіна К.О. - секретар комісії, 

Сергієнко Г.В., Цертій О.М.  
 

Капітонов С.І. – заступник голови комісії, 

Деркаченко Ю.О., Гребенчук Ю.Ф. 
 

Волков І.В., Горбовський С.В. - заступник 

голови комісії, Товстоган Б.С. 
 

Дрига В.В. – секретар комісії, Бєлов В.В., 

Ларін А.С. 
 

Запрошені: 

 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

Бутенко Н.М. - начальник Управління 

Державної казначейської служби України  

у м. Кропивницькому; 

Вовенко О.А. – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єфимович О.В. - в.о. начальника  

Кропивницького управління ГУ ДФС у 

Кіровоградській області; 

Каратєєва О.М. – начальник відділу 

землекористування управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького; 
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Присутні: 

 

Ковальчук А.Г. - начальник відділу 

погашення боргу Кропивницького 

управління ГУ ДФС у Кіровоградській 

області; 

Кузьменко В.П. – начальник відділу 

адміністрування місцевих податків і зборів, 

екологічного податку та рентної плати 

Кропивницького управління ГУ ДФС у 

Кіровоградській області; 

Панасюк А.М. – заступник директора 

ТОВ «Кіровоградська обласна ЕКА»; 

Пузакова А.А. – заступник начальника 

управління економіки – начальник відділу 

економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького; 

Смаглюк М.О. – начальник юридичного 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

 
 

Гурницький Є.О. – ГО «Територія 

успіху»; 
 

Лузан Л.М. – голова Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради 

міста Кропивницького; 
 

представники засобів масової 

інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про виконання протокольних доручень  постійної комісії міської ради 

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

розвитку  від 03.05.2019 протокол № 48 (пункт 14),  від 21.05.2019 протокол  

№ 51 (пункт 10), а саме: Про розгляд питання щодо ліквідації заборгованості по 

платі за землю в місті Кропивницькому  

Інформують: Вовенко О.А. - начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького; 

Смаглюк М.О. – начальник юридичного 

управління Міської ради міста 

Кропивницького 
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2. Інформація про структуру тарифів на електроенергію в нашому 

регіоні  

Інформує: Панасюк А.М. – заступник директора  

ТОВ «Кіровоградська обласна ЕКА» 

 

 

  На початку спільного 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 обрано головуючого на засіданні 

Краснокутського О.В. та встановлено регламент роботи, а саме: час для 

доповіді – 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, кворум для прийняття рішення 

5 депутатів. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Вовенка О.А., який проінформував членів комісії щодо заборгованості зі 

сплати орендної плати за користування земельними ділянками комунальної 

власності по кожному боржнику окремо із зазначенням періоду виникнення 

боргу, штрафних санкцій. 

Смаглюк М.О., надала інформацію щодо боржників з орендної плати за 

землю та щодо вжитої претензійно-позовної роботи юридичним управлінням з 

даного приводу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., який запропонував наступне: 

забезпечити щомісячне направлення запитів до Головного управління 

ДФС у Кіровоградській області про надання інформації щодо боржників зі 

сплати орендної плати за землю. Опрацювавши відповіді на вказані запити, 

надавати юридичному управлінню Міської ради міста Кропивницького 

необхідні матеріали для здійснення претензійно-позовної роботи по стягненню 

заборгованості зі сплати за землю; 

поновити роботу комісії з визначення збитків, заподіяних власникам землі 

та землекористувачам, створеної на підставі рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 13.03.2018 року № 117; 

забезпечити роботу по виявленню юридичних та фізичних осіб по яким 

прийняті рішення Міської ради міста Кропивницького щодо передачі в оренду 

земельних ділянок та які не звертаються із заявами щодо укладання договорів 

оренди земельних ділянок. Надавати необхідні матеріалі на розгляд комісії, з 

визначення збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, 

створеної на підставі рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 13.03.2018 року № 117; 

надати доручення управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, юридичному управлінню, 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького, фінансовому управлінню Міської ради міста 
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Кропивницького щомісячно інформувати постійну комісію з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку щодо 

проведеної роботи стосовно заборгованості по платі за землю в місті 

Кропивницькому. 

Шамардіна К.О., зазначила, що є такі заявники, які бажають отримати в 

оренду земельну ділянку і мають тим часом заборгованість по сплаті. Катерина 

Олексіївна запропонувала доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького  

при підготовці матеріалів на розгляд постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища додатково надавати інформацію щодо 

наявності/відсутності у заявника боргу щодо орендної плати за земельну 

ділянку. 

Гребенчук Ю.Ф., який запропонував при підготовці проектів рішень 

міської ради «Про передачу в оренду земельної ділянки» передбачити пункт «У 

разі не укладання договору оренди земельної ділянки в зазначений термін, 

рішення втрачає чинності». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії,  

Бочкова Л.Т.,Вовенко О.А., Єфимович О.В., Каратєєва О.М., Кузьменко В.П., 

Пузакова А.А., Смаглюк М.О. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького забезпечити 

щомісячне направлення запитів до Головного управління ДФС у 

Кіровоградській області про надання інформації щодо боржників зі сплати 

орендної плати за землю. Опрацювавши відповіді на вказані запити, надавати 

юридичному управлінню Міської ради міста Кропивницького необхідні 

матеріали для здійснення претензійно-позовної роботи по стягненню 

заборгованості зі сплати за землю. 

 

Результати голосування: 

«за» – 8 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Доручити департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького в тижневий термін підготувати 

рішення виконавчого комітету «Про утворення комісії з питань забезпечення 

своєчасності і повноти сплати податків і зборів» та винести його на розгляд 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7; 

«утримались» – 1 

Рішення прийнято 
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Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького забезпечити 

роботу по виявленню юридичних та фізичних осіб по яким прийняті рішення 

Міської ради міста Кропивницького щодо передачі в оренду земельних ділянок 

та які не звертаються із заявами щодо укладання договорів оренди земельних 

ділянок. Надавати необхідні матеріалі на розгляд комісії, з визначення збитків, 

заподіяних власникам землі та землекористувачам, створеної на підставі 

рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького  

від 13.03.2018 року № 117. 

 

Результати голосування: 

«за» – 8 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького терміново 

поновити роботу комісії з визначення збитків, заподіяних власникам землі та 

землекористувачам, створеної на підставі рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 13.03.2018 року № 117. 

 

Результати голосування: 

«за» – 8 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького при підготовці 

матеріалів на розгляд постійної комісії з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища додатково надавати інформацію щодо 

наявності/відсутності у заявника боргу щодо орендної плати за земельну 

ділянку. 

Результати голосування: 

«за» – 8 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького при підготовці 

проектів рішень міської ради «Про передачу в оренду земельних ділянок» 

передбачити пункт, яким встановлюються обмеження: строкові та фінансові 

санкції за несвоєчасне не укладання договору оренди, а саме: 

з об'єктами нерухомості: «У разі не укладання договору оренди 

земельної ділянки протягом шести місяців з дати прийняття цього рішення, 

Міською радою міста Кропивницького нараховуються збитки у розмірі 12 % від 

нормативно грошової оцінки земельної ділянки.». 
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без об'єктів нерухомості: «У разі не укладання договору оренди 

земельної ділянки протягом шести місяців з дати прийняття цього рішення та у 

разі його не виконання рішення Міської ради міста Кропивницького втрачає 

чинність.». 

Результати голосування: 

«за» – 8 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

 Панасюка А.М., який проінформував членів постійної комісії про 

структуру тарифів на електроенергію в нашому регіоні. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію Панасюка А.М. про структуру тарифів на 

електроенергію в нашому регіоні. 

Результати голосування: 

«за» – 8 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 
Голова постійної комісії 

з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та  

 

соціально-економічного розвитку         Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар комісії       Катерина ШАМАРДІНА 

 

 

 
Голова постійної комісії  

з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання  

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища            Олександр ШАМАРДІН 


