
 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 59 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 29 жовтня 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, 
 

О.Каратєєва – начальник відділу 

землекористування управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

С.Коваленко – начальник управління з 

питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Міської ради 

міста Кропивницького,  
 

О.Макарук - начальник управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького, 
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М.Морква – директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

А.Паливода – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

Т.Савченко – т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

М.Смаглюк – начальник юридичного 

управління 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 виконання протокольного доручення постійної комісії  

від 04.10.2019 протокол № 58 щодо звернення О.Наумової про виділення коштів 

на фінансування імуносупресивного препарата «Програф» (листи від 28.10.2019  

№ 1014/01-03 фінансового управління, від 29.10.2019 № 3722 управління охорони здоров'я 

(додається)) 

Інформують: Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління, 
 

О.Макарук - начальник управління 

охорони здоров'я 

 

2. 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 
(листи від 28.102019 № 19-1314 управління земельних відносин та охорони 

природного навколишнього середовища, від 28.10.2019 № 916 юридичного управління, 

 від 28.10.2019 № 2033/21д департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій) 
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Інформують: О.Вовенко – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища,  
 

М.Морква – директор департаменту 

з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій- начальник 

управління економіки, 
 

М.Смаглюк – начальник 

юридичного управління 

 

3. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3422 «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: С.Коваленко – начальник 

управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення  

 

4. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3343 «Про 

затвердження Меморандуму про гарантії територіальної громади міста 

обласного значення Кропивницький територіальній громаді смт Нового у разі 

приєднання територіальної громади смт Нового до територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницький»  
 

Доповідає: М.Морква – директор департаменту 

з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій- начальник 

управління економіки 
 

5. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3383 «Про схвалення 

проекту рішення про добровільне приєднання до територіальної громади міста 

обласного значення»  

Доповідає: М.Морква – директор департаменту 

з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій- начальник 

управління економіки 
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6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3431 «Про надання у 

2020 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних видів 

документів»  

Доповідає: М.Морква – директор департаменту 

з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій- начальник 

управління економіки 

 

7. Про погодження проєкту рішення міської ради  

№ 3389 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради  

від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому  

на 2017 - 2021 роки»  

Доповідає: Т.Савченко – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства  
 

8. Про погодження проєкту рішення міської ради  

№ 3390 «Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради  

від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки» 
 

Доповідає: Т.Савченко – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

9. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3391 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року  

№ 1765 «Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених 

насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки»  
 

Доповідає: Т.Савченко – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

10.Про виконання бюджету міста Кропивницького за дев'ять місяців  

2019 року (лист від 24.10.2019 № 1106-09/34 фінансового управління) 
 

Доповідає: Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління  
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1. СЛУХАЛИ: 

О.Макарук, Л.Бочкову, які проінформували про виконання протокольного 

доручення постійної комісії від 04.10.2019 протокол № 58 щодо виділення 

коштів на фінансування імуносупресивного препарата «Програф», а саме 

враховуючи наявність залишків імуносупресивних препаратів по 

Кіровоградській області та діюче законодавство на даний час відсутні підстави 

для виділення коштів з бюджету міста на закупівлю препаратів для хворих після 

трансплантації (листи від 28.10.2019 № 1014/01-03 фінансового управління, від 29.10.2019 

№ 3722 управління охорони здоров'я). 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію О.Макарук, Л.Бочкової про виконання 

протокольного доручення постійної комісії від 04.10.2019 протокол № 58 щодо 

виділення коштів на фінансування імуносупресивного препарата «Програф» 
(листи від 28.10.2019 № 1014/01-03 фінансового управління, від 29.10.2019 № 3722 

управління охорони здоров'я). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

 О.Вовенка, М.Смаглюк, М.Моркву, які проінформували 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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Взяти до відома інформацію О.Вовенка, М.Смаглюк, М.Моркви 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 (листи від 28.102019 № 19-1314 управління 

земельних відносин та охорони природного навколишнього середовища, від 28.10.2019 № 916 

юридичного управління, від 28.10.2019 № 2033/21д департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій). 
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, юридичному управлінню, департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького продовжувати роботу щодо ліквідації заборгованості по платі 

за земля в місті Кропивницькому та щомісячно інформувати постійну комісію  

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

розвитку про проведену роботу. 

3. Доручити департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького запрошувати членів постійної 

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

економічного розвитку на засідання комісії з питань своєчасності та повноти 

сплати податків і зборів. 

4. Доручити відділу бухгалтерського обліку спільно з фінансовим 

управлінням Міської ради міста Кропивницького передбачити фінансування на 

2020 рік по головному розпоряднику коштів Виконавчий комітет Міської ради 

міста Кропивницького, яке необхідне для проведення претензійної роботи, а 

саме забезпечення судового збору та поштових відправлень. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

С.Коваленка, який ознайомив членів постійної комісії із проєктом 

рішення міської ради № 3422 «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 проєкт рішення міської ради № 3422 «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» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

М.Моркву, яка ознайомила членів постійної комісії із проєктом рішення 

міської ради № 3343 «Про затвердження Меморандуму про гарантії 

територіальної громади міста обласного значення Кропивницький 

територіальній громаді смт Нового у разі приєднання територіальної громади 

смт Нового до територіальної громади міста обласного значення 

Кропивницький» та пояснила його основні положення. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, А.Паливода. 

М.Морква відповіла на запитання членів постійної комісії. 

Під час обговорення питання Г.Сергієнко залишив засідання постійної 

комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Перенести розгляд проєкту рішення міської ради № 3343 «Про 

затвердження Меморандуму про гарантії територіальної громади міста 

обласного значення Кропивницький територіальній громаді смт Нового у разі 

приєднання територіальної громади смт Нового до територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницький» на наступне засідання постійної 

комісії.  

2. Доопрацювати проєкт рішення міської ради № 3343 «Про затвердження 

Меморандуму про гарантії територіальної громади міста обласного значення 

Кропивницький територіальній громаді смт Нового у разі приєднання 

територіальної громади смт Нового до територіальної громади міста обласного 

значення Кропивницький», врахувавши зауваження, які висловили члени комісії 

під час обговорення, відкоригувати формулювання гарантій, які викладені у 

Меморандумі, спільно з юридичним управлінням, фінансовим управлінням та 

Головним управлінням житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

М.Моркву, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3383 «Про 

схвалення проекту рішення про добровільне приєднання до територіальної 

громади міста обласного значення». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3383 «Про схвалення проекту 

рішення про добровільне приєднання до територіальної громади міста 

обласного значення». 
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Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

М.Моркву, яка ознайомила з проєктом рішення міської ради № 3431 «Про 

надання у 2020 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних видів 

документів». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 О.Краснокутський, який запропонував додати категорію осіб, яким  

у 2020 році передбачається 100 % пільга щодо сплати державного мита за 

видачу певних видів документів, а саме: бездомні особи, які перебувають на 

обліку У Кропивницькому міському центрі обліку та тимчасового перебування 

бездомних осіб. 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3431 «Про надання у 2020 році 

пільг щодо сплати державного мита за видачу певних видів документів» 

з урахуванням додаткової пропозиції, а саме: 

додати категорію осіб, яким у 2020 році передбачається 100 % пільга 

щодо сплати державного мита за видачу певних видів документів: бездомні 

особи, які перебувають на обліку У Кропивницькому міському центрі обліку та 

тимчасового перебування бездомних осіб. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3389 

«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня  

2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

Під час обговорення питання до роботи постійної долучився Г.Сергієнко. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3389 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762 «Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в 

місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки». 
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Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3390 

«Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради  

від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3390 «Про внесення змін та 

доповнення до рішення міської ради від 17 січня 2017 року  

№ 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3391 

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3391 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 

«Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у 

місті Кропивницькому на 2018-2021 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка ознайомила членів комісії з інформацією до звіту про 

виконання бюджету міста Кропивницького за дев'ять місяців 2019 року 

відповідно до листа фінансового управління від 24.10.2019 № 1106-09/34. 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію до звіту про виконання бюджету міста 

Кропивницького за дев'ять місяців 2019 року відповідно до листа фінансового 

управління від 24.10.2019 № 1106-09/34. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


