
 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 66 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 03 березня 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: Л.Бочкова – начальник фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

С.Білокінь – начальник управління 

капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького, 

 

О.Вовенко – начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

С.Коваленко – директор департаменту надання 

адміністративних послуг Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

М.Морква – директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки Міської ради 

міста Кропивницького, 

 

А.Шевченко – перший заступник директора 

департаменту надання адміністративних 

послуг Міської ради міста Кропивницького, 
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А.Шершнюк – начальник відділу правового 

забезпеченя 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 погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3913 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) міста Кропивницького в новій редакції» 

Інформує: М.Морква – директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник управління 

економіки  

 

2. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3842 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2019 – 2021 роки» 

Інформує: С.Білокінь – начальник управління 

капітального будівництва  
 

3. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3932 «Про 

звільнення у 2020 році окремих категорій осіб від оплати вартості 

адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету міста 

Кропивницького» 

Доповідає: С.Коваленко – директор департаменту 

надання адміністративних послуг  

 

4. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3927 «Про 

затвердження звіту про виконання бюджету міста Кропивницького за 2019 рік»  

Доповідає: Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління 
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5. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3911 «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 
 

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

землю в місті Кропивницькому  
(листи від 02.03.2020 № 257 начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища О.Вовенка, від 25.02.2020 № 352/21д директора 

департаменту – начальника управління економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій М.Моркви, від 27.02.2020 № 122 начальника юридичного 

управління М.Смаглюк) 

 

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, 

А.Шершнюк – начальник відділу 

правового забезпечення юридичного 

управління 
 

7 .Про вимогу зупинити впровадження концепції регіонального 

мовлення ПАТ «НСТУ» на 2020-2021 роки (лист від 28.02.2020 № 23 голови 

громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького Л.Лузана) 

(додається) 
 

Інформує: Л.Лузан – голова Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської 

ради міста Кропивницького 
 
 

1.СЛУХАЛИ: 

М.Моркву, яка ознайомила з доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3913 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) міста Кропивницького в новій редакції». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, С.Білокінь. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Взяти за основу доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3913 

«Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького в новій редакції». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно) 

Рішення прийнято. 

 

 У розділі 2. «Загальні положення» у пункті 2.6. «У рамках громадського 

бюджету не можуть прийматися до розгляду проєкти, які:» виключити підпункт 

«передбачають нове будівництво або реконструкцію». 
 

Результати голосування: 

«за» – 2; 

«проти» – 0; 

«утримались» – 3. 

Рішення  не  прийнято. 

 

 Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3913 «Про 

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького в новій редакції». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«проти» – 0; 

«утримались» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 С.Білоконя, який ознайомив членів постійної комісії із доопрацьованим 

проєктом рішення міської ради № 3842 «Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2019 – 2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3842 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня  

2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення міста Кропивницького  

на 2019 – 2021 роки». 
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Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

С.Коваленка, який ознайомив проєктом рішення міської ради № 3932 

«Про звільнення у 2020 році окремих категорій осіб від оплати вартості 

адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету міста 

Кропивницького». 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3932 «Про звільнення  

у 2020 році окремих категорій осіб від оплати вартості адміністративної 

послуги, яка зараховується до бюджету міста Кропивницького». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

  Л.Бочкову, яка ознайомила членів комісії з інформацією по виконанню 

міського бюджету за 2019 рік та проєктом рішення міської ради № 3927 «Про 

затвердження звіту про виконання бюджету міста Кропивницького за 2019 рік». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового управління 

Л.Бочкової по виконанню міського бюджету за 2019 рік. 

2. Погодити проєкт рішення міської ради № 3927 «Про затвердження звіту 

про виконання бюджету міста Кропивницького за 2019 рік» та винести на 

затвердження Міської ради міста Кропивницького. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкова, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3911 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік» 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3911 «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. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 О.Вовенка, М.Моркву, А.Шершнюка, які проінформували про хід 

виконання заходів 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.Моркву, А.Шершнюка, 

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

місті Кропивницькому (листи від 02.03.2020 № 257 начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища О.Вовенка, від 25.02.2020 № 

352/21д директора департаменту – начальника управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій М.Моркви, від 27.02.2020 № 122 

начальника юридичного управління М.Смаглюк) 

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. 

 

*** 

О.Цертій залишив засідання постійної комісії. 

*** 
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7. СЛУХАЛИ: 

Л.Лузана, який ознайомив із листом від 28.02.2020 № 23 Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького та звернувся до 

членів комісії щодо ситуації, яка склалася в регіональній філії Суспільного 

мовника. Леонід Миколайович озвучив вимоги громадськості зупинити 

впровадження концепції регіонального мовлення ПАТ «НСТУ»  

на 2020-2021 роки, згідно з якою філії НСТУ вироблятимуть одну годину 

власного контенту та одну з половиною години на радіо та збільшити контент 

власного виробництва на регіональному телебаченні та радіо не менше 7 годин. 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати звернення голови Громадської ради Л.Лузана стосовно 

вимоги зупинити впровадження концепції регіонального мовлення  

ПАТ «НСТУ» на 2020-2021 роки. 

2. Доручити управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького 

підготувати проєкт рішення міської ради «Про звернення депутатів Міської 

ради міста Кропивницького щодо ситуації, яка склалася стосовно регіонального 

мовлення та кодування загальнонаціональних каналів». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 
 

 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

  

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


