
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л  № 64 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 16 січня 2020 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: С.Балакірєва – начальник відділу кадрової 

роботи Міської ради міста Кропивницького, 
 

Л.Бочкова – начальник фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

Ю.Вовк - начальник управління соціальної 

підтримки населення Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

О.Вовенко – начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

О.Горбенко – начальник відділу з питань 

внутрішньої політики Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

О.Каратєєва – начальник відділу 

землекористування управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

О.Краснокутський - директор Кропивницького 

міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді,  
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І.Мартинова – т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

М.Морква – директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

А.Назарець – начальник управління культури і 

туризму Міської ради міста Кропивницького, 
 

Д.Татарко – заступник начальника – начальник 

відділу представництва інтересів в судах 

юридичного управління Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

О.Шишко - начальник відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами 

Міської ради міста Кропивницького 
 

Присутні: 

 

 

 

А.Паливода – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

представники громадськості, 
 

представники засобів масової інформації 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3541 «Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в 

Міській раді міста Кропивницького на 2020-2022 роки»  
 

Доповідає: С.Балакірєва – начальник відділу 

кадрової роботи 

 

2. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3594 «Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства в місті Кропивницькому на 2020-2022 роки «Діалог»  
 

Доповідає: О.Горбенко – начальник відділу з 

питань внутрішньої політики 
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3. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3741 «Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання»  
 

Доповідає: Ю.Вовк - начальник управління 

соціальної підтримки населення 

 

4. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3763 «Про здійснення 

виплат одноразової адресної грошової допомоги за 2019 рік»  
 

Доповідає: Ю.Вовк - начальник управління 

соціальної підтримки населення 

 

5. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3640 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року  

№ 473 («Про затвердження Комплексної програми внесення змін до генерального плану міста 

Кіровограда (коригування генерального плану міста Кіровограда), розроблення картографічних 

матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування території міста 

Кіровограда та детального плану території міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану 

червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з 

розв’язкою руху в двох рівнях, визначення архітектурно – планувальних рішень)») 
 

Доповідає: І.Мартинова – т.в.о. начальника 

управління містобудування та 

архітектури 

 

6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3577 «Про 

затвердження Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 

2020 – 2022 роки»  

Доповідає: А.Назарець – начальник управління 

культури і туризму 
 

7. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3738 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про 

затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

«Безпечне місто» на 2017-2020 роки»  
 

Доповідає: О.Шишко - начальник відділу з 

питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами 
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8. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3666 «Про 

затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, 

дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки»  
 

Доповідає: О.Краснокутський - директор 

Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 
 

9. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3543 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у  

м. Кропивницькому на 2020-2023 роки»  
 

Доповідає: О.Вовенко – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 
 

10. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3689 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

15.02.2018 № 1429 «Про затвердження Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2018-2020 роки»  
 

Доповідає: О.Вовенко – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 
 

11. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3737 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 

2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік»  
 

Доповідає: Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління 
 

12. Про хід виконання заходів щодо ліквідації заборгованості по платі за 

землю в місті Кропивницькому та проведену роботу у 2019 році 
(листи від 15.01.2020 № 51 начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища О.Вовенка, від14.01.2020 № 84/21д директора 

департаменту – начальника управління економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій, від14.01.2020 № 36 заступника начальника управління – 

начальника відділу представництва інтересів в судах юридичного управління Д.Татарка) 
 

Інформують: О.Вовенко – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища, 
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М.Морква – директор департаменту 

з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій - начальник 

управління економіки, 

Д.Татарко – заступник начальника – 

начальник відділу представництва 

інтересів в судах юридичного 

управління 
 

 

1.СЛУХАЛИ: 

С.Балакірєва, яка ознайомила з доопрацьованим проєктом рішення 

міської ради № 3541 «Про затвердження Програми з розвитку і управління 

персоналом в Міській раді міста Кропивницького на 2020-2022 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3541 «Про 

затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в Міській раді 

міста Кропивницького на 2020-2022 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно.) 

Рішення прийнято. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 О.Горбенко, яка ознайомила з доопрацьованим проєктом рішення 

міської ради № 3594 «Про затвердження Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства в місті Кропивницькому на 2020-2022 роки 

«Діалог». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3594 «Про 

затвердження Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в місті 

Кропивницькому на 2020-2022 роки «Діалог». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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3. СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка ознайомила з доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3741 «Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання». 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3741 «Про 

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка ознайомила членів комісії з проєктом рішення міської ради 

№ 3763 «Про здійснення виплат одноразової адресної грошової допомоги за 

2019 рік». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3763 «Про здійснення виплат 

одноразової адресної грошової допомоги за 2019 рік». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

І.Мартинову, яка пояснила членам постійної комісії причини підготовки 

доопрацьованого проєкту рішення № 3640 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 28 квітня 2011 року № 473 («Про затвердження Комплексної програми 

внесення змін до генерального плану міста Кіровограда (коригування генерального плану міста 

Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній 

формі, плану зонування території міста Кіровограда та детального плану території міста 

Кіровограда (першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць міста 

Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, визначення 

архітектурно – планувальних рішень)»). 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення № 3640 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473 («Про затвердження 

Комплексної програми внесення змін до генерального плану міста Кіровограда (коригування 

генерального плану міста Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в 

цифровій і графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та детального плану 

території міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних 

вулиць міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, 

визначення архітектурно – планувальних рішень)»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

А.Назарець, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3577 

«Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі міста 

Кропивницького на 2020 – 2022 роки». 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3577 «Про затвердження 

Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького  

на 2020 – 2022 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

О.Шишка, який ознайомив із проєктом рішення міської ради № 3738 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 

«Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

«Безпечне місто» на 2017-2020 роки». 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3738 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про 

затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

«Безпечне місто» на 2017-2020 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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8. СЛУХАЛИ: 

О.Краснокутського, який представив на розгляд членів комісії проєкт 

рішення міської ради № 3666 «Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького 

на 2020-2022 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3666 «Про 

затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, 

дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«проти» – 0; 

«утримались» – 1; 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який ознайомив із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3543 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у  

м. Кропивницькому на 2020-2023 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3543 «Про 

затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Кропивницькому на 

2020-2023 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який ознайомив із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3689 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15.02.2018 № 1429 «Про затвердження Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3689 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018  

№ 1429 «Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2018-2020 роки». 
  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 3737 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 

2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3737 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

 О.Вовенка, Д.Татарка, М.Моркву, які проінформували про хід 

виконання заходів щодо ліквідації заборгованості по платі за землю в місті 

Кропивницькому та проведену роботу у 2019 році. 

 

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

О.Каратєєва. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Взяти до відома інформацію О.Вовенка, М.Смаглюк, М.Моркви про 

хід виконання заходів щодо ліквідації заборгованості по платі за землю в місті 

Кропивницькому та проведену роботу у 2019 році (листи від 15.01.2020 № 51 

начальника управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

О.Вовенка, від14.01.2020 № 84/21д директора департаменту – начальника управління 

економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, 

від14.01.2020 № 36 заступника начальника управління – начаьника відділу представництва 

інтересів в судах юридичного управління Д.Татарка) 
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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 землю в місті Кропивницькому та щомісячно (станом на 25 число) 

інформувати постійну комісію з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку про проведену роботу. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Краснокутського, який вніс пропозицію надати доручення фінансовому 

управлінню, департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій, управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького 

підготувати та надати в термін до 31.01.2020 відповідну інформацію для 

підготовки звіту про роботу постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку в 2019 році. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити фінансовому управлінню, департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій, управлінню апарату Міської ради міста 

Кропивницького підготувати та надати в термін до 31.01.2020 відповідну 

інформацію для підготовки звіту про роботу постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку в 2019 році. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 
 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

  

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


