
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 68 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 24 квітня 2020 року м.Кропивницький 

  

Голова комісії: О.Краснокутський 
 

Присутні члени комісії: 

 

 

Відсутні: 

К.Шамардіна - секретар комісії,   

Г.Сергієнко, О.Цертій 

 

С.Горбовський- заступник голови комісії, 

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 

 

Присутні: 

 

 

 

С.Денисенко – в.о. старости, 
 

Л.Масло – начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3986 «Про внесення змін до показників бюджету селища Нового на 2020 рік» 

Доповідає : Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління 

 

2. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 3971 «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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Доповідає : Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління 

 

3. Різне. 

 

 

1.СЛУХАЛИ: 

 Л.Бочкову, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення 

міської ради № 3986 «Про внесення змін до показників бюджету селища Нового 

на 2020 рік». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, С.Денисенко. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3986 «Про 

внесення змін до показників бюджету селища Нового на 2020 рік». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 3971 «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 доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3971 «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» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3.СЛУХАЛИ: 

 О.Вовенка, який проінформував про ситуацію, яка склалася на території 

селища Нового з проведенням аукціонів з продажу права оренди земельної 

ділянки, яке набувається на аукціоні. 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, С.Денисенко. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати заступникам міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради О.Мосіну, А.Паливоді та доручити управлінню 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

юридичному управлінню Міської ради міста Кропивницького терміново 

розробити алгоритм дій щодо вирішення питання проведення аукціонів з 

продажу права оренди земельної ділянки на території селища Нового, яке 

набувається на аукціоні та надати на розгляд постійної комісії з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно).   

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


