
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  70 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

з питань бюджету, податків, фінансів, планування  

та соціально-економічного розвитку 

 

від 21 травня 2020 року       м. Кропивницький 

 

Голова комісії     О.Краснокутський 
 

Присутні члени комісії: С.Горбовський ‒ заступник голови 

комісії, 

   К.Шамардіна ‒ секретар комісії, 

Г.Сергієнко Г.В., О.Цертій 
 

Відсутні члени комісії:    І.Волков І.В., Б.Товстоган  
 

Запрошені: 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; 
 

Ю.Вовк ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького; 
 

С.Коваленко ‒ директор 

департаменту надання 

адміністративних послуг Міської 

ради міста Кропивницького; 
 

С.Колодяжний ‒ начальник 

управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького; 
 

Т.Ломова ‒ в.о. директора 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальника управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 
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О.Макарук ‒ начальник управління 

охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького; 
 

І.Мартинова ‒ т.в.о. начальника 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького; 
 

А.Назарець ‒ начальник управління 

культури і туризму Міської ради 

міста Кропивницького; 
 

Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького; 
 

М.Смаглюк ‒ начальник 

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.Райкович ‒ міський голова міста 

Кропивницького; 

 заступники міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради: 

  О.Вергун, О.Мосін, А.Паливода; 

депутати міської ради:  

О.Артюх, В.Яремчук; 
 

С.Денисенко – в.о. старости 

Новенського старостинського 

округу 
 

Порядок денний: 

1. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради                          

№ 3993 ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 31 січня 2019 року № 2280 ‟Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України ‟Про адміністративні послуги” на 2019-2021 роки”  
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Доповідає:  С.Коваленко ‒ директор 

департаменту надання 

адміністративних послуг Міської 

ради міста Кропивницького 

 

2. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради                            

№ 4132 ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року 

№ 833 ‟Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я                                

м. Кропивницького на 2017-2020 роки”  

 

Доповідає: О.Макарук ‒ начальник управління 

охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 

 

3. Про погодження проєкту рішення Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького ‟Про перерозподіл обсягу бюджетних призначень”  

 

Доповідає: С.Колодяжний ‒ начальник 

управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького 

 

4. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3992 ‟Про внесення 

змін до рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 ‟Про затвердження 

Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі                             

управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 

2014-2019 роки” 

 

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

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького 

 

5. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради                          

№ 3988 ‟Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 

2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”  

 

Доповідає: Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького 
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6. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради                            

№ 3989 ‟Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 

2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                              

на 2017-2021 роки” 

 

Доповідає: Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького 

 

7. Про розгляд листа депутата міської ради міста Кропивницького 

В.Яремчук від 21.05.2020 щодо можливості фінансування з міського бюджету 

завершення робіт з реалізації на території смт Нового проєкту ‒ переможця 

Громадського бюджету ‟New Life” (додається) 

 

Доповідає: В.Яремчук ‒ депутат Міської ради                                                       

міста Кропивницького 

 

8. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради                       

№ 3991 ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 2016 року 

№ 742 ‟Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в                                     

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”  

 

Доповідає: А.Назарець ‒ начальник управління 

культури і туризму Міської ради 

міста Кропивницького 

 

9. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради                           

№ 4056 ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року                     

№ 760 ‟Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки”  
 

Доповідає: Ю.Вовк ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького 

 

10. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4057 ‟Про внесення 

змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про затвердження 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей                             

на 2017-2022 роки” 
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Доповідає: Ю.Вовк ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького 

 

11. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради                           

№ 4049 ‟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”  
 

Доповідає: С.Білокінь ‒ начальник управління 

капітального будівництва Міської 

ради міста Кропивницького 
 

12. Про погодження проєкту регуляторного акта – проєкту рішення 

міської ради № 4069 ‟Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”  
 

Доповідає: Т.Ломова ‒ в.о. директора 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальника управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 
 

13. Про погодження проєкту регуляторного акта – проєкту рішення 

міської ради № 4070 ‟Про встановлення розмірів ставок єдиного податку”  
 

Доповідає: Т.Ломова ‒ в.о. директора 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальника управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 
 

14. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4137 ‟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” (зі змінами) 
 

Доповідає: О.Шишко ‒ начальник відділу з 

питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами Міської 

ради міста Кропивницького 
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15. Про виконання протокольного доручення постійної комісії                                  

від 24.04.2020 (протокол № 68) стосовно алгоритму вирішення питання щодо 

проведення аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок на території 

смт Нового 
 

Інформують:  О.Вовенко ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького;  
 

М.Смаглюк ‒ начальник 

юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького; 
 

Т.Ломова ‒ в.о. директора 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальника управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 
 

16. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4118 ‟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 Міської ради міста 

Кропивницького 

 

17. Про виконання протокольного доручення постійної комісії                              

від 03.03.2020 (протокол № 66) про заходи щодо ліквідації заборгованості з 

орендної плати за землю в місті Кропивницькому 
 

Інформують: О.Вовенко ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького; 
 

М.Смаглюк ‒ начальник 

юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького; 
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Т.Ломова ‒ в.о. директора 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальника управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ:  

С.Коваленка, який пояснив підстави щодо підготовки доопрацьованого 

проєкту рішення міської ради № 3993 ‟Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2280 ‟Про затвердження 

Програми реалізації вимог Закону України ‟Про адміністративні послуги”                     

на 2019-2021 роки” та пояснив основні його положення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3993 ‟Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2280 ‟Про затвердження Програми реалізації вимог Закону 

України ‟Про адміністративні послуги” на 2019-2021 роки”. 
 

Результати голосування: 

‟за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ:  

О.Макарук, яка проінформувала про підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проєкту рішення міської ради № 4132 ‟Про внесення змін до 

рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 833 ‟Про затвердження 

Програми розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького                                         

на 2017-2020 роки” та пояснила основні його положення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 4132 ‟Про 

внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 833 ‟Про 

затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького                                          

на 2017-2020 роки”. 
 

Результати голосування: 

‟за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

С.Колодяжного, який пояснив членам комісії необхідність перерозподілу 

видатків загального фонду по головному розпоряднику бюджетних                    

коштів ‒ управлінню молоді та спорту міської ради та запропонував погодити 
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проєкт рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

‟Про перерозподіл обсягу бюджетних призначень”. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проєкт рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького ‟Про перерозподіл обсягу бюджетних призначень”. 
 

Результати голосування: 

‟за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

До роботи постійної комісії долучився С.Горбовський. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

І.Мартинову, яка проінформувала про підстави щодо підготовки проєкту 

рішення міської ради № 3992 ‟Про внесення змін до рішення міської ради                         

від 29 січня 2014 року № 2774 ‟Про затвердження Програми створення та 

розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2019 роки” та пояснила його 

основні положення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проєкт рішення міської ради № 3992 ‟Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 ‟Про затвердження 

Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради                                                  

на 2014-2019 роки”. 
 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка пояснила основні положення доопрацьованого проєкту 

рішення міської ради № 3988 ‟Про внесення змін та доповнень до рішення 

міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми 

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому 

на 2017-2021 роки” та відповіла на запитання членів комісії. 
 

В обговоренні питання взяв участь міський голова. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3988 ‟Про 

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року                  

№ 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. 
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Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка проінформувала про підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проєкту рішення міської ради № 3989 ‟Про внесення змін та 

доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”, 

пояснила основні його положення та відповіла на запитання депутатів. 

 

В обговоренні питання взяли участь міський голова, Т.Савченко та всі 

члени комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О.Шамардіна, член комісії, яка висловилась проти виключення з 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки об’єктів, зазначених у 

розділах XI ‟Реалізація проєктів за рахунок коштів громадського бюджету 

міста” та ІX ‟Реалізація проєктів за рахунок коштів громадського бюджету 

міста”. 

Міський голова, який звернувся до депутатів з проханням зважити на 

епідеміологічну ситуацію в країні. Наголосив на першочерговій потребі у 

фінансовому забезпеченні заходів, направлених на протидію поширенню 

коронавірусної інфекції COVID-19. Запропонував пролонгувати терміни 

виконання запланованих на перше півріччя 2020 року заходів Програми, 

відкоригувати фінансовий ресурс та перенаправити відповідні видатки на 

галузь охорони здоров’я міста. Разом з тим, міський голова зауважив, що 

затверджені об’єкти не мають виключатись з Програми. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до пунктів 1, 2 проєкту рішення, а саме: 

у пункті 1 абзац ‟Розділ XI ‟Реалізація проєктів за рахунок коштів 

громадського бюджету міста” викласти у новій редакції: 

‟у пункті 17 ‟Капітальний ремонт об’єкта благоустрою ‟ВЕЛОКРОП – 

облаштування першої у місті велосипедної доріжки” цифри ‟1 500,000” 

замінити цифрами ‟0,000”; 

у пункті 18 ‟Капітальний ремонт об’єкта благоустрою ‟Сучасний дитячий 

майданчик на провулку Кропивницького” цифри ‟250,000” замінити цифрами 

‟0,000”; 
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у пункті 19 ‟Капітальний ремонт об’єкта благоустрою ‟Дитячо-

спортивний комплекс ‟Квіти життя” цифри ‟250,000” замінити цифрами 

‟0,000”; 

по тексту ‟Всього по розділу ХІ:” цифри ‟6 100,461”, ‟2 479,800” 

замінити відповідно цифрами ‟4 100,461”, ‟470,800”; 

по тексу ‟Разом по розділам І-ХІ Програми, з них:” цифри 

‟1 321 378,45348”, ‟195 796,05470”, ‟1 141 529,315330”, ‟190 284,00000” 

замінити відповідно цифрами ‟1 330 478,45348”, ‟204 896,05407”, 

‟1 150 629,31530”, ‟199 384,00000”; 

 

у пункті 2 абзац ‟Розділ ІX ‟Реалізація проєктів за рахунок коштів 

громадського бюджету міста” викласти у новій редакції: 

у пункті 1 ‟Капітальний ремонт об’єкта ‟ВЕЛОКРОП – облаштування 

першої у місті велосипедної доріжки” цифри ‟1 500,000” замінити цифрами 

‟0,000”; 

у пункті 2 ‟Капітальний ремонт об’єкта благоустрою ‟Сучасний дитячий 

майданчик на провулку Кропивницького” цифри ‟250,000” замінити цифрами 

‟0,000”; 

у пункті 3 ‟Капітальний ремонт об’єкта благоустрою ‟Дитячо-

спортивний комплекс ‟Квіти життя” цифри ‟250,000” замінити цифрами 

‟0,000”; 

Розділ ІХ вважати розділом Х”. 

 

2. Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3989 ‟Про 

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року                     

№ 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та                                          

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                                     

на 2017-2021 роки” зі змінами. 
 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

В.Яремчук, яка звернулась до депутатів з проханням розглянути 

можливість фінансування з міського бюджету завершення робіт з реалізації на 

території смт Нового проєкту ‒ переможця Громадського бюджету                         

‟New Life”. 

 

В обговоренні питання взяли участь міський голова, Л.Бочкова, 

С.Білокінь, О.Краснокутський. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома лист депутата В.Яремчук щодо фінансування з 

міського бюджету завершення робіт з реалізації на території смт Нового 

проєкту ‒ переможця Громадського бюджету ‟New Life” (додається). 

 2. Винести питання на розгляд постійної комісії міської ради з бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку у липні 

2020 року. 

3. Управлінню капітального будівництва, в.о. старости Новенського 

старостинського округу С.Денисенку тримати на контролі питання. 
 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

А.Назарець, яка проінформувала про підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проєкту рішення міської ради № 3991 ‟Про внесення змін до 

рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 ‟Про затвердження 

Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому                                               

на 2017-2020 роки” та відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3991 ‟Про 

внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 ‟Про 

затвердження Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому                                                 

на 2017-2020 роки”. 
 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка пояснила основні положення доопрацьованого проєкту 

рішення міської ради № 4056 ‟Про внесення змін до рішення міської ради                       

від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про затвердження Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста                                  

на 2017-2022 роки” та запропонувала внести доповнення до даного проєкту 

рішення з урахуванням зауважень фінансового управління міської ради, а саме 

у пункті 15 Заходів щодо реалізації Програми зазначити перелік категорій 

громадян та пільг, які будуть надаватись з міського бюджету через управління 

соціального захисту населення Фортечної та Подільської районних у місті 

Кропивницькому рад. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 4056 ‟Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2022 роки” з доповненням. 
 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка проінформувала про підстави щодо підготовки проєкту 

рішення міської ради № 4057 ‟Про внесення змін до рішення міської ради                       

від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про затвердження Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в 

східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки” та відповіла 

на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 4057 ‟Про внесення змін до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про затвердження 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей                               

на 2017-2022 роки”. 
 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

С.Білоконя, який проінформував про підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проєкту рішення міської ради № 4049 ‟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” та 

відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

К.Шамардіна, секретар комісії, яка висловила зауваження відносно 

перерозподілу видатків з об’єктів: ‟Капітальний ремонт благоустрою                       

ДНЗ (ясла-садок) № 37 ‟Ластівка” комбінованого типу,                                                                            

вул. Преображенська, 101”;  
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‟Капітальний ремонт (заміна вікон) КЗ ‟НВО ‟ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 1 – 

дитячий юнацький центр ‟Перлинка”, вул. Преображенська, 103”. 

Звернула увагу начальника управління капітального будівництва на 

аварійність вікон у зазначеному навчальному закладі. 

 

О.Краснокутський, голова комісії, який звернув увагу на необхідність 

проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень будівлі під 

розміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового 

перебування бездомних осіб по вул. Олени Теліги, 75. Запропонував не 

виключати зазначений об’єкт з Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального                                 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2019 – 2021 роки. 

 

Міський голова, який пояснив, що доопрацьованим проєктом рішення                      

№ 4049 пропонується внести зміни до Заходів на виконання Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення                            

міста Кропивницького на 2019-2021 роки та до Переліку об’єктів, видатки на 

які у 2020 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку по 

управлінню капітального будівництва, а саме відтермінувати виконання робіт 

по об’єктах, не виключаючи їх з Програми, та перерозподіли відповідні 

видатки на галузь охорони здоров’я з метою фінансового забезпеченні заходів, 

направлених на протидію поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.  
 

В обговоренні питання взяли участь міський голова, С.Білокінь, 

К.Шамардіна, О.Краснокутський, О Цертій. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 4049 ‟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”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 4, 

‟проти” ‒ 0, 

‟утримались” ‒ 1. 

Рішення прийнято. 
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12. СЛУХАЛИ: 

Т.Ломову, яка доповіла стосовно регуляторного акта – проєкту рішення 

міської ради № 4069 ‟Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” та відповіла на запитання 

членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт регуляторного акта ‒ проєкт рішення міської ради                          

№ 4069 ‟Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Т.Ломову, яка доповіла стосовно проєкту регуляторного акта – проєкту 

рішення міської ради № 4070 ‟Про встановлення розмірів ставок єдиного 

податку” та відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт регуляторного акта – проєкт рішення міської ради                        

№ 4070 ‟Про встановлення розмірів ставок єдиного податку”.  

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

О.Шишка, який проінформував про підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проєкту рішення міської ради № 4137 ‟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” (зі змінами) та відповів на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Погодити проєкт рішення міської ради № 4137 ‟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” (зі змінами). 

2. Рекомендувати міському голові винести даний проєкт рішення                               

на розгляд двадцять першої сесії Міської ради міста Кропивницького. 
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Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який доповів про виконання протокольного доручення 

постійної комісії від 24.04.2020 (протокол № 68) стосовно алгоритму 

вирішення питання щодо проведення аукціонів з продажу права оренди 

земельних ділянок на території смт Нового. 

 

В обговоренні питання взяли участь міський голова, О.Мосін, М.Смаглюк, 

С.Денисенко, О.Краснокутський. 

 

ВИСТУПИВ: 

Міський голова, який запропонував доручити юридичному управлінню 

спільно з управлінням земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради терміново підготувати проєкт рішення 

щодо уповноваження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради О.Мосіна для розгляду питання на двадцять першій 

сесії Міської ради міста Кропивницького. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію про виконання протокольного доручення постійної комісії 

міської ради від 24.04.2020 (протокол № 68) стосовно алгоритму вирішення 

питання щодо проведення аукціонів з продажу права оренди земельних 

ділянок на території смт Нового взяти до відома. 

2. Доручити юридичному управлінню спільно з управлінням земельних  

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради 

терміново підготувати проєкт рішення щодо уповноваження заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна для 

розгляду питання на двадцять першій сесії Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка пояснила підстави щодо підготовки проєкту рішення 

міської ради № 4118 ‟Про внесення змін до рішення Міської ради                               

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

міста Кропивницького на 2020 рік” та відповіла на запитання членів комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проєкт рішення міської ради № 4118 ‟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, 

‟проти” ‒ 0, 

‟утримались” ‒ 1. 

Рішення прийнято. 

 

Член постійної комісії О.Цертій залишив засідання постійної комісії. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який доповів про хід виконання заходів щодо ліквідації 

заборгованості по платі за землю в місті Кропивницькому.  

Т.Ломову, яка проінформувала, що через впровадження карантину 

засідання комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати 

податків і зборів не відбувалось. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію про хід виконання заходів щодо ліквідації заборгованості 

по платі за землю в місті Кропивницькому взяти до відома. 

 2. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, юридичному управлінню, департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького тримати на контролі питання щодо ліквідації заборгованості 

по платі за землю в місті Кропивницькому та інформувати постійну комісію з 

питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку про проведену роботу. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії   Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

Секретар комісії   Катерина ШАМАРДІНА 
 


