
 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 56 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 09 вересня 2019 року м.Кропивницький 

Голова комісії: Краснокутський О.В. 

 

Присутні члени комісії: 

 

 

 

Відсутні: 
 

Шамардіна К.О. - секретар комісії, 

Сергієнко Г.В., 

Цертій О.М.  
 

Горбовський С.В. - заступник голови 

комісії, Волков І.В., Товстоган Б.С., 
 

 

Запрошені: 

 

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; 

Каратєєва О.М. – начальник відділу 

землекористування управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького; 

Коваленко С.М. – начальник 

управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення Міської 

ради міста Кропивницького; 

Колюка О.С. – начальник управління 

комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького; 

Льон О.І. – начальник відділу 

правового забезпечення юридичного 

управління 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 
 

Присутні: 

 

представники засобів масової 

інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про погодження проекту рішення міської № 3275 «Про передачу 

пожежних гідрантів»  

Доповідає: Коваленко С.М. – начальник 

управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста 

Кропивницького 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 3254 «Про внесення 

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

№ 1422 «Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького 

на 2018-2020 роки»  

Доповідає: Морква М.О. - директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького 

 

3. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 3297 «Про надання згоди на добровільне приєднання Новенської селищної 

територіальної громади Кіровоградської області до Кропивницької міської 

територіальної громади Кіровоградської області»  

Доповідає: Морква М.О. - директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького 
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4. Про виконання бюджету міста Кропивницького за перше півріччя  

2019 року (лист від 08.08.2019 року № 742-09/34 начальника фінансового управління 

Л.Бочкової) 

Доповідає: Бочкова Л.Т. – начальник 

фінансового управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

Про виконання протокольного доручення постійної комісії  

від 18 березня 2019 року № 47 щодо наповнення міського бюджету  

за І півріччя 2019 року (лист від 07.08.2019 № 704/17-у начальника управління 

комунальної власності О.Колюки) 

Доповідає: Колюка О.С. – начальник 

управління комунальної власності 

Міської ради міста Кропивницького 

 

5. Про хід виконання протокольних доручень від 14.08.2019 протокол  

№ 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 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; 

Льон О.І. – начальник відділу 

правового забезпечення юридичного 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

Морква М.О. - директор 

департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Коваленка С.М., яка ознайомив членів комісії із проектом рішення міської 

ради № 3190 «Про передачу пожежних гідрантів». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради № 3190 «Про передачу 

пожежних гідрантів». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Моркву М.О., яка пояснила членам постійної комісії причини підготовки 

проекту міської ради № 3254 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422 «Про затвердження Програми 

зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 3254 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422 

«Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького  

на 2018-2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Моркву М.О., яка ознайомила із доопрацьованим проектом рішення 

міської ради № 3297 «Про надання згоди на добровільне приєднання 

Новенської селищної територіальної громади Кіровоградської області до 

Кропивницької міської територіальної громади Кіровоградської області». 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення міської ради № 3297 «Про 

надання згоди на добровільне приєднання Новенської селищної територіальної 

громади Кіровоградської області до Кропивницької міської територіальної 

громади Кіровоградської області». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

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

виконання бюджету міста за перше півріччя 2019 року відповідно до листа 

фінансового управління від 08.08.2019 № 742-09/34. 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію та звіт про виконання бюджету міста за 

перше півріччя 2019 року відповідно до листа фінансового управління 

від 08.08.2019 № 742-09/34. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

бюджету міста Кропивницького за перше півріччя 2019 року відповідно до 

листа від 07.08.2019 № 704/17-у управління комунальної власності. 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію щодо наповнення бюджету міста 

Кропивницького за перше півріччя 2019 року відповідно до листа від 07.08.2019 

№ 704/17-у управління комунальної власності. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Вовенка О.А., Льона О.І, Моркву М.О., які проінформували членів 

постійної комісії про хід виконання протокольних доручень від 14.08.2019 

протокол № 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 щодо ліквідації заборгованості по платі 

за землю в місті Кропивницькому. 

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

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Цертій О.М., який запропонував управлінню земельних відносин та 

охорони природнього середовища надіслати боржникам листи-попередження 

про необхідність сплати заборгованості в ультимативній формі. 

 Краснокутський О.В., запропонував доручити управлінню земельних 

відносин та охорони природнього середовища в двотижневий термін, та в 

подальшому щомісячно, надавати на розгляд постійної комісії розширену 
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інформацію щодо ліквідації заборгованості по платі за землю.  

Голова постійної комісії Олег Володимирович зазначив, що у разі не 

виконання або неналежного виконання доручень наданих постійною комісією, 

міському голові будуть надані рекомендації щодо персональної відповідальності 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію Вовенка О.А., Льона О.І, Моркви М.О., 

про хід виконання протокольних доручень від 14.08.2019 протокол № 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 щодо ліквідації заборгованості по платі 

за землю в місті Кропивницькому. 

2.Рекомендувати управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, юридичному управлінню, 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького активізувати роботу щодо виконання протокольних 

доручень наданих від 14.08.2019 протокол № 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 щодо ліквідації заборгованості по платі за землю в 

місті Кропивницькому. 

3.Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, юридичному управлінню, департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького в термін до 24 вересня 2019 року підготувати інформацію про 

хід виконання протокольних доручень від 14.08.2019 протокол № 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 щодо ліквідації заборгованості по платі 

за землю в місті Кропивницькому. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


