
 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 62 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 03 грудня 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, 
 

В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

С.Колодяжний – начальник управління 

молоді і спорту Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

О.Краснокутський - директор 

Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  
 

Л.Костенко – начальник управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького, 
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В.Лєвашов – завідувач сектором 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

О.Луценко – директор КП «Електротранс» 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

М.Морква – директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

М.Смаглюк – начальник юридичного 

управління Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

А.Шевченко – начальник управління 

адміністративних послуг Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

С.Якунін – начальник відділу по роботі із 

засобами масової інформації Міської ради 

міста Кропивницького 
 

Присутні: 

 

 

 

Д.Потоцький – голова ГО «Національний 

корпус», 
 

представники засобів масової інформації 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3576 «Про внесення 

змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 

«Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту  

в м. Кропивницькому на 2017 – 2020 роки» 

Доповідає: С.Колодяжний – начальник управління 

молоді і спорту  

 

2. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3592 Про внесення 

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

№ 1405, 1406, 1407, 1408 (№ 1405 «Про затвердження Міської програми “Молодь” на 

2018- 2020 роки», № 1406 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018- 

2020 роки», № 1407 «Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей 

на 2018 - 2020 роки», № 1408 «Про затвердження Міської цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2018 - 2020 роки») 
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Доповідає: С.Колодяжний – начальник управління 

молоді і спорту  

 

3.  Про погодження проєкту рішення міської ради № 3578 «Про передачу 

майна» 

Доповідає: В.Лєвашов – завідувач сектором 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони 

 

4. Про розгляд пропозицій по управлінню розвитку транспорту та зв'язку 

щодо включення до проєкту бюджету на 2020 рік (лист від 19.11.2019 № 826/07 

начальника управління розвитку транспорту та зв'язку В.Житника) 
 

Доповідають: В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв'язку, 

О.Луценко – директор КП «Електротранс»  

 

5. Про погодження доопрацьованого проєкту 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: В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв'язку 

 

6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3628 «Про 

організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах 

освіти м. Кропивницького на 2020 рік» 

Доповідає: Л.Костенко – начальник управління освіти 
 

7. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3368 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року  

№ 2280 «Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги» на 2019-2021 роки» 

Доповідає: А.Шевченко – начальник управління 

адміністративних послуг 
 

8. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3545 «Про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету на 2020-2022 роки»  

Доповідає: С.Якунін – начальник відділу по роботі із 

засобами масової інформації 
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9. Про збільшення обсягів фінансування громадського бюджету  

на 2020 рік (лист від 26.11.2019 № 2171/21-д директора департаменту – начальника 

управління економіки М.Моркви) 

 

Доповідає: М.Морква – директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки 

 

10. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3590 «Про 

добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення»  
 

Доповідає: М.Морква – директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки 

 

11. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3548 «Про внесення 

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

№ 1421 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки»  
 

Доповідає: М.Морква – директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки 

 

12. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3595 «Про 

затвердження Програми виконання судових рішень про стягнення коштів з 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки»  
 

Доповідає: М.Смаглюк – начальник юридичного 

управління 

 

13. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3629 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня  

2019 року № 2291 «Про затвердження Програми протидії поширенню наркоманії 

і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки»  

Доповідає: О.Краснокутський - директор міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

14. 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 02.12.2019 № 19-1477 управління земельних відносин та охорони 

природного навколишнього середовища, від 25.11.2019 № 1013 юридичного управління, 

 від 02.12.2019 № 2184/21д департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій) 

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 

 

1.СЛУХАЛИ: 

С.Колодяжного, який ознайомив з проєктом рішення міської ради № 3576 

«Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 

 2016 року № 721 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кропивницькому на 2017 – 2020 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3576 «Про 

внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 2016 року 

№ 721 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту  

в м. Кропивницькому на 2017 – 2020 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ: 

С.Колодяжного, який ознайомив з проєктом рішення міської ради № 3592 

Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 

2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408 (№ 1405 «Про затвердження Міської програми 

“Молодь” на 2018- 2020 роки», № 1406 «Про затвердження Міської програми підтримки 

сімей на 2018- 2020 роки», № 1407 «Про затвердження Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки», № 1408 «Про затвердження Міської цільової 

соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2018 - 2020 роки»). 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3592 Про внесення змін до 

рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 

1406, 1407, 1408 (№ 1405 «Про затвердження Міської програми “Молодь” на 2018 -  

2020 роки», № 1406 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018- 2020 

роки», № 1407 «Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 

2018 - 2020 роки», № 1408 «Про затвердження Міської цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2018 - 2020 роки»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

В.Лєвашов, яка ознайомила з проєктом рішення міської ради № 3578 

«Про передачу майна». 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3578 «Про передачу майна». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

В.Житник, який ознайомив членів комісії із листом від 19.11.2019  

№ 826/07 управління розвитку транспорту та зв'язку щодо пропозицій для 

включення до проєкту бюджету м.Кропивницького на 2020 рік. Віктор 

Петрович проінформував про потреби в коштах на капітальні видатки, а саме: 

для облаштування підстанції резервного живлення для тролейбусів 

автономного ходу на кінцевій зупинці мікрорайону Лелеківка необхідно 

1 000 000 грн.; 



 7 

для забезпечення надійності електропостачання тягових підстанцій  

КП «Електротранс» 3 900 000 грн. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію відповідно до листа від 19.11.2019  

№ 826/07 управління розвитку транспорту та зв'язку щодо пропозицій для 

включення до проєкту бюджету м.Кропивницького на 2020 рік. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

В.Житника, який ознайомив членів комісії із проєктом доопрацьованим 

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, Л.Бочкова. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти за основу доопрацьований проєкт 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)». 

 

2. Внести зміни до доопрацьованого проєкту 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)», а саме:  

виключити «Перевезення пільгових категорій громадян у приміському 

сполученні залізничним транспортом - 455 000 грн 2020 рік.» 

Кошти у сумі 455 000 грн спрямувати на облаштування підстанції 

резервного живлення для тролейбусів автономного ходу на кінцевій зупинці 

мікрорайону Лелеківка. 
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3. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв'язку міської ради 

доопрацювати проєкт 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)» та 

винести на повторний розгляд постійної комісії з урахуванням пропозицій. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Л.Костенко, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3628 

«Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в 

закладах освіти м. Кропивницького на 2020 рік» та пояснила його основні 

положення. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

Під час обговорення питання О.Краснокутський залишив засідання 

комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3628 «Про організацію 

харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти  

м. Кропивницького на 2020 рік». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

А.Шевченка, який ознайомив із доопрацьованим проєктом рішення 

міської ради № 3368 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 

2019 року № 2280 «Про затвердження Програми реалізації вимог Закону 

України «Про адміністративні послуги» на 2019-2021 роки». 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

Під час обговорення питання О.Краснокутський долучився до роботи 

постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3368 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280 «Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні 

послуги» на 2019-2021 роки». 
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Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

С.Якуніна, який представив на розгляд членів комісії проєкт рішення 

міської ради № 3545 «Про затвердження Програми висвітлення діяльності 

Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету  

на 2020-2022 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

Під час обговорення питання С.Горбовський залишив засідання комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3545 «Про затвердження 

Програми висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету на 2020-2022 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

М.Моркву, яка ознайомила із листом від 26.11.2019 № 2171/21-д 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій про 

збільшення обсягів фінансування громадського бюджету на 2020 рік.  

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

Під час обговорення питання С.Горбовський долучився до роботи 

постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію відповідно до листа від 26.11.2019  

№ 2171/21-д департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій про збільшення обсягів фінансування громадського бюджету  

на 2020 рік. 

2. Повернутись до розгляду питання про збільшення обсягів фінансування 

громадського бюджету на 2020 рік при розгляді проекту бюджету міста 

Кропивницького на 2020 рік. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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10. СЛУХАЛИ: 

М.Моркву, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3590 «Про 

добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3590 «Про добровільне 

приєднання до територіальної громади міста обласного значення». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

11. СЛУХАЛИ: 

М.Моркву, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3548 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 

2018 року № 1421 «Про затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 

2019 і 2020 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3548 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1421 

«Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку  

на 2019 і 2020 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

М.Смаглюк, яка пояснила причини підготовки проєкту рішення міської 

ради № 3595 «Про затвердження Програми виконання судових рішень про 

стягнення коштів з Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

на 2019 – 2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти за основу проєкт рішення міської ради № 3595 «Про 

затвердження Програми виконання судових рішень про стягнення коштів з 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького  

на 2019 – 2021 роки». 

2. Повернутись до розгляду проєкту рішення міської ради № 3595 «Про 

затвердження Програми виконання судових рішень про стягнення коштів з 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького  

на 2019 – 2021 роки» після узгодження питання джерел фінансування з відділом 

бухгалтерського обліку та фінансовим управлінням міської ради. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

13. СЛУХАЛИ: 

О.Краснокутського, який ознайомив із проєктом рішення міської ради  

№ 3629 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 31 січня 2019 року № 2291 «Про затвердження Програми протидії 

поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3629 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2291 

«Про затвердження Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, на 2019-2021 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14.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. 
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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 02.12.2019 № 19-1477 управління 

земельних відносин та охорони природного навколишнього середовища, від 25.11.2019 № 1013 

юридичного управління, від 02.12.2019 № 2184/21д департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій) 

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 відділу бухгалтерського обліку надати до фінансового 

управління Міської ради міста Кропивницького пропозиції щодо перерозподілу 

видатків для забезпечення претензійної роботи та сплати судового збору. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

  

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


