
 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 76 

 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку 
 

 

від 14 вересня 2020 року м.Кропивницький 

  

Голова комісії: О.Краснокутський, 

 

Присутні члени комісії: 

 

 
 

Відсутні: 
 

С.Горбовський - заступник голови комісії 

К.Шамардіна - секретар комісії, 

Г.Сергієнко 
 

І.Волков, Б.Товстоган, О.Цертій 

Запрошені: 

 

В.Житник - начальник управління розвитку 

транспорту та зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

О.Вовенко - начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького,  
 

С.Білокінь - начальник управління капітального 

будівництва Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Л.Бочкова – начальник фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

Л.Костенко – начальник управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

Присутні: 

 

Л.Лузан - голова Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, 
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Порядок денний: 
 

1. Про погодження рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 09 вересня 2020 року № 447 «Про перерозподіл видатків  

у межах загального обсягу бюджетних призначень по управлінню розвитку 

транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік»  

 

Доповідає: 

 

В.Житник - начальник управління розвитку транспорту  

та зв’язку міської ради міста  

 

2. Про погодження доопрацьованого (10.09.2020) проєкту рішення міської 

ради № 4343 «Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації 

Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018  

№ 1429» 

 

Доповідає: 

 

О.Вовенко - начальник управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища  

міської ради  
 

3. Про розгляд електронного звернення від 12.09.2020 щодо включення  

об’єкту – корпус № 2 НВО «Науковий ліцей» по вул. Пацаєва, 2-а до Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки при формуванні місцевого бюджету  

на 2021 рік 

 

Доповідає: 

 

С.Білокінь - начальник управління капітального  

будівництва міської ради  

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

 В.Житника, який представив рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 09 вересня 2020 року № 447 «Про перерозподіл 

видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень по управлінню 

розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького  

на 2020 рік», пояснив його основні положення та відповів на запитання членів 

комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени постійної комісії, 

Л.Бочкова. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 09 вересня 2020 року № 447 «Про перерозподіл видатків  

у межах загального обсягу бюджетних призначень по управлінню розвитку 

транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив доопрацьований (10.09.2020) проєкт рішення 

міської ради № 4343 «Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо 

реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на  

2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста Кропивницького  

від 15.02.2018 № 1429» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени постійної комісії, 

Л.Бочкова.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити доопрацьований (10.09.2020) проєкт рішення міської ради  

№ 4343 «Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

  

 О.Краснокутського, який представив електронне звернення Є.Захарченко 

від 12.09.2020 щодо включення об’єкту – корпус № 2 НВО «Науковий ліцей»  

по вул. Пацаєва, 2-а до Програми капітального будівництва, реконструкції  

та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки  

при формуванні місцевого бюджету на 2021 рік. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 С.Білокінь та Л.Костенко, які надали додаткову інформацію щодо стану 

утеплення освітніх закладів міста та відповіли на запитання присутніх. 

 Л.Бочкова уточнила порядок формування проєкту міського бюджету  

на 2021 рік. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню капітального будівництва міської ради опрацювати 

електронне звернення від 12.09.2020 щодо включення об’єкту – корпус № 2 

НВО «Науковий ліцей» по вул. Пацаєва, 2-а до Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького  

на 2019-2021 роки при формуванні місцевого бюджету на 2021 рік та надати 

відповідь заявниці за підписом голови постійної комісії з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії        О.КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар комісії       К.ШАМАРДІНА 


