
 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 57 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 25 вересня 2019 року м.Кропивницький 

  

Голова комісії: О.Краснокутський 
 

Присутні члени комісії: 

 

 
 

Відсутні: 

С.Горбовський- заступник голови комісії, 

К.Шамардіна - секретар комісії, 

Г.Сергієнко, О.Цертій 
 

І.Волков, Б.Товстоган 

Запрошені: 

 

Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

О.Вовенко – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького; 

Ю.Вовк - начальник управління 

соціальної підтримки населення Міської 

ради міста Кропивницького; 

О.Каратєєва – начальник відділу 

землекористування управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького; 

В.Лєвашов - завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони Міської ради міста 

Кропивницького; 

Д.Татарко – заступник начальника 

управління – начальник відділу 

представництва інтересів в судах 

юридичного управління Міської ради міста 

Кропивницького; 
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Н.Селіванова – заступник начальника 

відділу економічного розвитку та 

регуляторної політики управління 

економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 
 

Присутні: 

 

Л.Лузан - голова Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького 

представники засобів масової 

інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3321 «Про передачу 

майна» 

Доповідає: В.Лєвашов - завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони Міської 

ради міста Кропивницького 

 

2. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3340 «Про внесення 

змін до Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, затверджених 

рішенням  міської ради від 17 січня 2017 року № 760» 

 

Доповідає: Ю.Вовк - начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького 

 

3. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3344 «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» (зі змінами)» 

Доповідає: Ю.Вовк - начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького  
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4. 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 (лист від 23.09.2019 № 1813/21д директора 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник 

управління економіки М.Моркви; лист від 19.09.2019 № 713 начальника юридичного 

управління М.Смаглюк) 

Інформують: О.Вовенко – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького; 

Н.Селіванова – заступник 

начальника відділу економічного 

розвитку та регуляторної політики 

управління економіки департаменту 

з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького; 

Д.Татарко – заступник начальника 

управління – начальник відділу 

представництва інтересів в судах 

юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 3321 «Про передачу майна». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проєкт рішення міської ради № 3321 «Про передачу майна». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка пояснила членам постійної комісії причини підготовки 

проєкту міської ради № 3340 «Про внесення змін до Заходів щодо реалізації 

Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2019 роки, затверджених рішенням  міської ради  

від 17 січня 2017 року № 760». 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3340 «Про внесення змін до 

Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, затверджених рішенням  

міської ради від 17 січня 2017 року № 760». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3344 «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» (зі змінами)». 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти до наступного засідання розгляд доопрацьованого проєкту 

рішення міської ради  № 3344 «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» (зі змінами)». 

2. Запросити представників управління охорони здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького для надання детальної інформації щодо перерозподілу 

коштів в сумі 300 300 грн. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, Н.Селіванову, Д.Татарка, 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. 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, Л.Бочкова, 

О.Каратєєва. 

Під час обговорення питання до роботи комісії долучився С.Горбовський. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію О.Вовенка, Н.Селіванової, Д.Татарка 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. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, юридичному управлінню, департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького в місячний термін опрацювати сто п'ятдесят суб'єктів 

боржників, направивши претензії стосовно сплати заборгованості з орендної 

плати та шляхом розгляду зазначених боржників на засіданні комісії з питань 

своєчасності та повноти сплати податків і зборів. 

3. Доручити юридичному управлінню Міської ради міста Кропивницького 

висвітлити інформацію на офіційному сайті Міської ради міста Кропивницького 

та в засобах масової інформації щодо ухвалених судових рішень про розірвання 

договорів оренди. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


