
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 71 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 12 червня 2020 року м.Кропивницький 

  

Голова комісії: О.Краснокутський 
 

Присутні члени комісії: 

 

 

Відсутні: 

С.Горбовський- заступник голови комісії, 

Г.Сергієнко, О.Цертій 

 

К.Шамардіна - секретар комісії,   

І.Волков, Б.Товстоган 

 

Запрошені: Л.Бочкова – начальник фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Л.Потоцька – начальник фінансово- 

економічного відділу – головний бухгалтер 

управління охорони здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Присутні: 

 

Л.Лузан – голова Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 1. Про погодження рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 12 червня 2020 року № 264 «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 
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2. Про погодження рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 12 червня 2020 року № 265 «Про перерозподіл видатків у 

межах загального обсягу бюджетних призначень по управлінню охорони 

здоров'я Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік» (додається) 
 

Доповідає : Л.Потоцька – начальник фінансово- 

економічного відділу – головний 

бухгалтер управління охорони здоров'я 

 

3. Про погодження рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 26 травня 2020 року № 232 «Про перерозподіл обсягу 

бюджетних призначень» (додається) 
 

Доповідає : Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління 

 

1. СЛУХАЛИ: 

  В.Житника, який ознайомив із рішенням Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 12 червня 2020 року № 264 «Про перерозподіл 

видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень по управлінню 

розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького  

на 2020 рік». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 12 червня 2020 року № 264 «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: 

Л.Потоцьку, яка ознайомила із рішенням Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 12 червня 2020 року № 265 «Про перерозподіл 

видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень по управлінню 

охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік». 
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ВИСТУПИЛИ: 

О.Цертій, який запропонував надати доручення управлінню охорони 

здоров'я міської ради підготувати звернення від депутатів міської ради до 

Національної служби здоров'я України, в якому викласти обґрунтування 

складової стоматологічних послуг. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 12 червня 2020 року № 265 «Про перерозподіл видатків у 

межах загального обсягу бюджетних призначень по управлінню охорони 

здоров'я Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік». 

 

2. Доручити управлінню охорони здоров'я спільно з фінансовим 

управлінням міської ради в тижневий термін підготувати проєкт звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання до 

Національної служби здоров'я України та Міністерства охорони здоров'я 

України щодо встановлення обґрунтованих тарифів на стоматологічні послуги 

та фінансування цих послуг через Програму медичних гарантій у повному 

обсязі. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка ознайомила із рішенням Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 26 травня 2020 року № 232 «Про перерозподіл 

обсягу бюджетних призначень». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 26 травня 2020 року № 232 «Про перерозподіл обсягу 

бюджетних призначень». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 


