
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 72 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 11 серпня 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, 
 

В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

С.Коваленко – директор департаменту надання 

адміністративних послуг Міської ради міста 

Кропивницького, 

О.Колюка – начальник управління комунальної 

власності Міської ради міста Кропивницького, 
 

Л.Костенко – начальник управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького, 
 

В.Лєвашов – завідувач сектора мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

Л.Масло – начальник управління апарату Міської 

ради міста Кропивницького, 
 

О.Макарук – начальник управління охорони 

здоров'я Міської ради міста Кропивницького, 
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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, 
 

Н.Рахуба - директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Д.Татарко –заступник начальника управління - 

начальник відділу представництва інтересів в судах 

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 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4134 «Про звільнення                     

у 2020 році вихованців КЗ «Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради міста 

Кропивницького» від сплати адміністративного збору, який зараховується до 

бюджету міста Кропивницького»  

Доповідає : С.Коваленко – директор департаменту 

надання адміністративних послуг 

 
 

2. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4195 «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» 
 

Про розгляд додаткових пропозицій до проєкту рішення міської ради  

№ 4161 (листи від 06.07.2020 № 1721/04/01, від 10.08.2020 № 2125/04/01 директора 

департаменту надання адміністративних послуг С.Коваленка) 

 

Доповідає : С.Коваленко – директор департаменту 

надання адміністративних послуг 

 

3.  Про надання пропозицій по перерозподілу кошторисних призначень по 

галузі «Освіта» (лист від 07.07.2020 № 1712/1-01-09 начальника управління освіти 
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Л.Костенко) 

Доповідає : Л.Костенко – начальник управління 

освіти 
 

4.  Про погодження перерозподілу кошторисних призначень (лист  
від 14.07.2020 № 1764/1-01-09 заступника начальника управління освіти Є.Серопяна) 

 

Доповідає : Л.Костенко – начальник управління 

освіти 
 

5. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4263 «Про зняття з 

контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання»  

Доповідає : Л.Масло – начальник управління 

апарату міської ради  

 
 

6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4196 «Про передачу 

майна Кропивницькому міському військовому комісаріату»  

Доповідає : В.Лєвашов – завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони 
 

7. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4198 «Про звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького до Міністерства охорони здоров'я 

України та Національної служби здоров'я України щодо встановлення тарифів 

на медичні послуги»  

Доповідає : О.Макарук – начальник управління 

охорони 

 

8. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 4143 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 05 березня 2020 року № 3154 «Про затвердження Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції» 
 

Доповідає : Н.Рахуба - директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник управління 

економіки 
 

9. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 4194 «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 
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запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами 

 

10. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 4170 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 14 лютого 2020 року № 3121 «Про затвердження Програми розвитку 

туристичної галузі міста Кропивницького на 2020 – 2022 роки»  
 

Доповідає : А.Назарець – начальник управління 

культури і туризму 

 

11. Про надання пропозицій (лист від 11.08.2020 № 01-23/282 начальника 

управління культури і туризму А.Назарець) (додається) 
 

Доповідає : А.Назарець – начальник управління 

культури і туризму 

 

12. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4184 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 

2018 року № 1410 «Про затвердження Програми паспортизації нерухомих 

пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки» 
 

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

управління містобудування та 

 

13. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 4144 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв'язку у м.Кропивницькому на 2018-2020 роки  

(в новій редакції)» (зі змінами)  

Доповідає : В.Житник – начальник управління 

розвитку транспорту та зв'язку 

 

14. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4339 «Про договір 

поруки» (додається) 

Доповідає : В.Житник – начальник управління 

розвитку транспорту та зв'язку 

 

15. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4340 «Про 

надання згоди КП «Електротранс» на придбання тролейбусів на умовах 

фінансового лізингу» (додається) 

Доповідає : В.Житник – начальник управління 

розвитку транспорту та зв'язку 
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16. Про хід виконання заходів щодо ліквідації заборгованості по платі 

за землю в місті Кропивницькому 
(листи від 05.08.2020 № 841 начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища О.Вовенка; від 08.07.2020  

 № 1128/21д в.о. директора  департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій - начальника управління економіки Т.Ломової,  

від 05.08.2020  № 296  начальника юридичного управління М.Смаглюк) 
 

Інформують: О.Вовенко – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища, 

Н.Рахуба - директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник управління 

економіки, 

Д.Татарко –заступник начальника 

управління - начальник відділу 

представництва інтересів в судах 

юридичного управління 
 

17. Про виконання бюджету міста Кропивницького за перше півріччя                

2020 року (лист від 06.07.2020  № 626 09/34 начальника фінансового управління Л.Бочкової) 
 

Доповідає : Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління 

 

18. Про розгляд додаткових пропозицій до проєкту рішення міської 

ради № 4161 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

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

Кропивницького на 2020 рік» (код бюджету 11201100000) (лист від 10.08.2020  

№ 728/01/02 начальника фінансового управління Л.Бочкової) 
 

Доповідає : Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління 

 

19. Про виконання дохідної частини бюджету міста Кропивницького за 

перше півріччя 2020 року (лист від 01.07.2020 № 443/17-у  начальника управління 

комунальної власності О.Колюки, лист від 13.07.2020 № 729 начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища О.Вовенка) 
 

Інформують: О.Вовенко – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 
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середовища, 

О.Колюка – начальник управління 

комунальної власності 

1. СЛУХАЛИ: 

С.Коваленка, який ознайомив із проєктом рішення міської ради № 4134 

«Про звільнення у 2020 році вихованців КЗ «Дитячий будинок «Наш дім» 

Міської ради міста Кропивницького» від сплати адміністративного збору, який 

зараховується до бюджету міста Кропивницького». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 4134 «Про звільнення  

у 2020 році вихованців КЗ «Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради міста 

Кропивницького» від сплати адміністративного збору, який зараховується до 

бюджету міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

  

2. СЛУХАЛИ: 

 С.Коваленка, який представив на розгляд постійної комісії проєкт рішення 

міської ради № 4195 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня2019 року № 2280 «Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги»  

на 2019-2021 роки». 

Сергій Петрович проінформував членів постійної про додаткові 

пропозиції до проєкту рішення міської ради № 4161 (листи від 06.07.2020  

№ 1721/04/01, від 10.08.2020 № 2125/04/01 директора департаменту надання 

адміністративних послуг С.Коваленка). 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт рішення міської ради № 4195 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня2019 року № 2280 

«Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги» на 2019-2021 роки». 

2. Доручити фінансовому управлінню міської ради врахувати додаткові 

пропозиції в проєкті рішення № 4161 «Про внесення змін до рішення Міської 

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

Кропивницького на 2020 рік» (код бюджету 11201100000)» відповідно до листів 

від 06.07.2020 № 1721/04/01, від 10.08.2020 № 2125/04/01 директора 

департаменту надання адміністративних послуг С.Коваленка. 
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Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

3. СЛУХАЛИ: 

Л.Костенко, яка ознайомила із листом від 07.07.2020 № 1712/1-01-09 

управління освіти про надання пропозицій по перерозподілу кошторисних 

призначень по галузі «Освіта». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити перерозподіл кошторисних призначень по галузі «Освіта» 

відповідно до листа від 07.07.2020 № 1712/1-01-09 начальника управління 

освіти Л.Костенко. 

2. Доручити фінансовому управлінню міської ради врахувати додаткові 

пропозиції в проєкті рішення № 4161 «Про внесення змін до рішення Міської 

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

Кропивницького на 2020 рік» (код бюджету 11201100000)» відповідно до листа 

від 07.07.2020 № 1712/1-01-09 управління освіти. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Л.Костенко, яка ознайомила із листом від 14.07.2020 № 1764/1-01-09 

управління освіти про погодження перерозподілу кошторисних призначень. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити перерозподіл кошторисних призначень по галузі «Освіта» 

відповідно до листа від 14.07.2020 № 1764/1-01-09 управління освіти. 

2. Доручити фінансовому управлінню міської ради врахувати додаткові 

пропозиції в проєкті рішення № 4161 «Про внесення змін до рішення Міської 

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

Кропивницького на 2020 рік» (код бюджету 11201100000)» відповідно до листа 

від 14.07.2020 № 1764/1-01-09 управління освіти. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Л.Масло, яка представила на розгляд постійної комісії проєкт рішення 
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міської ради № 4263 «Про зняття з контролю окремих рішень Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 4263 «Про зняття з контролю 

окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

В.Лєвашова, який ознайомив із проєктом рішення міської ради № 4196 

«Про передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 4196 «Про передачу майна 

Кропивницькому міському військовому комісаріату». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

О.Макарук, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 4198 

«Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Міністерства 

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

встановлення тарифів на медичні послуги». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О.Цертій, який запропонував О.Макарук провести пресконференцію 

стосовно проєкту рішення міської ради № 4198, прокоментувати його та 

проінформувати територіальну громаду міста про затверджені пакети медичних 

послуг, що підлягають оплаті в рамках реалізації програми медичних гарантій, 

зокрема про тарифи на стоматологічні послуги. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт рішення міської ради № 4198 «Про звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького до Міністерства охорони здоров'я 
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України та Національної служби здоров'я України щодо встановлення тарифів 

на медичні послуги». 

 

2. Доручити управлінню охорони здоров'я міської ради провести 

пресконференцію стосовно проєкту рішення міської ради № 4198, 

прокоментувати його та проінформувати територіальну громаду міста про 

затверджені пакети медичних послуг, що підлягають оплаті в рамках реалізації 

програми медичних гарантій, зокрема про тарифи на стоматологічні послуги. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Н.Рахубу, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення № 4143 

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 05 березня 2020 року № 3154 «Про затвердження Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення № 4143 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 05 березня 2020 року № 3154 

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

Кропивницького в новій редакції». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

О.Шишка, який ознайомив із доопрацьованим рішення № 4194 «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)». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 4194 «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)». 
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Результати голосування: 

«за» – 1; 

«проти» – 0; 

«утримались» – 3. 

Рішення  не  прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома доопрацьований проєкт рішення міської ради № 4194 

«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 розглянути на наступному 

засіданні постійної комісії. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 А.Назарець, яка ознайомила із доопрацьованим проєктом рішення 

міської ради № 4170 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3121 «Про затвердження Програми 

розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020 – 2022 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення № 4170 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3121 «Про 

затвердження Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 

2020 – 2022 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 А.Назарець, яка ознайомив із листом від 11.08.2020 № 01-23/282 

управління культури і туризму про надання пропозицій. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 
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1. Погодити перерозподіл бюджетних призначень відповідно до листа  

від 11.08.2020 № 01-23/282 управління культури і туризму про надання 

пропозицій. 

 

2. Доручити фінансовому управлінню міської ради врахувати додаткові 

пропозиції в проєкті рішення № 4161 «Про внесення змін до рішення Міської 

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

Кропивницького на 2020 рік» (код бюджету 11201100000)» відповідно до листа  

від 11.08.2020 № 01-23/282 управління культури і туризму про надання 

пропозицій. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

І.Мартинову, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 4184 

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 15 лютого 2018 року № 1410 «Про затвердження Програми паспортизації 

нерухомих пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького  

на 2018-2020 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 4184 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1410 

«Про затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної 

спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

В.Житника, який ознайомив із доопрацьованим проєктом рішення міської 

ради № 4144 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м.Кропивницькому на 

2018-2020 роки (в новій редакції)» (зі змінами). 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 4144 
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«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв'язку у м.Кропивницькому на 2018-2020 роки (в 

новій редакції)» (зі змінами). 

2. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв'язку міської ради 

терміново через засоби масової інформації проінформувати громаду міста про 

надання пільг на послуги зв’язку особам з інвалідністю І та ІІ груп по зору за 

користування квартирними телефонами, фінансування яких здійснюється з 

міського бюджету. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

В.Житника, який представив на розгляд постійної комісії проєкт рішення 

міської ради № 4339 «Про договір поруки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт рішення міської ради № 4339 «Про договір поруки». 

2. Винести на розгляд засідання двадцять другої сесії Міської ради міста 

Кропивницького 18 серпня 2020 року. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

В.Житника, який представив на розгляд постійної комісії проєкт рішення 

міської ради № 4340 «Про надання згоди КП «Електротранс» на придбання 

тролейбусів на умовах фінансового лізингу». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт рішення міської ради № 4340 «Про надання згоди  

КП «Електротранс» на придбання тролейбусів на умовах фінансового лізингу». 

2. Винести на розгляд засідання двадцять другої сесії Міської ради міста 

Кропивницького 18 серпня 2020 року. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 
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Рішення прийнято. 

 

 

 

16. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, Н.Рахубу, Д.Татарка, які проінформували про хід виконання 

протокольних доручень постійної комісії та про виконану роботу щодо 

ліквідації заборгованості плати за землю в місті Кропивницькому. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

   К.Шамардіна, яка запропонувала посилити роботу з тими боржника, в 

яких борг по сплаті за землю складає більше 100 000, 00 грн. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію О.Вовенка, Н.Рахуби, Д.Татарка про хід 

виконання протокольних доручень постійної комісії та про виконану роботу 

щодо ліквідації заборгованості плати за землю в місті Кропивницькому (листи 

від 05.08.2020 № 841 начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища О.Вовенка; від 05.08.2020 № 296 начальника 

юридичного управління М.Смаглюк; від 08.07.2020 № 1128/21д в.о. директора  

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальника 

управління економіки Т.Ломової). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, юридичному управлінню, департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради посилити роботу з 

боржниками, в яких борг по платі за землю складає більше 100 000, 00 грн. 

3. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, юридичному управлінню, департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради активізувати роботу 

щодо ліквідації заборгованості по платі за землю в місті Кропивницькому та 

щомісячно інформувати постійну комісію з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку про проведену роботу.  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка проінформувала про виконання бюджету міста 

Кропивницького за перше півріччя 2020 року (лист від 06.07.2020  № 626 09/34 

фінансового управління). 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію про виконання бюджету міста 

Кропивницького за перше півріччя 2020 року (лист від 06.07.2020  № 626 09/34 

фінансового управління). 

2. Доручити фінансовому управлінню розмістити інформацію про 

виконання бюджету міста Кропивницького за перше півріччя 2020 року на 

офіційному сайті міської ради та надіслати депутатам міської ради на 

електронні адреси. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка ознайомила із додатковими пропозиціями до проєкту 

рішення міської ради № 4161 «Про внесення змін до рішення Міської ради 

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

Кропивницького на 2020 рік» (код бюджету 11201100000) (лист від 10.08.2020 

№ 728/01/02 фінансового управління). 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити додаткові пропозиції до проєкту рішення міської ради № 4161 

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

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

на 2020 рік» (код бюджету 11201100000) з урахуванням пропозицій  

від головних розпорядників бюджетних коштів міської ради, а саме: 

департаменту надання адміністративних послуг; 

управління освіти; 

управління культури і туризму; 

фінансового управління. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, О.Колюку, які проінформували про виконання дохідної 

частини бюджету міста Кропивницького за перше півріччя 2020 року (листи 

від 01.07.2020 № 443/17-у начальника управління комунальної власності 
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О.Колюки, від 13.07.2020 № 729 начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища О.Вовенка). 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію про виконання дохідної частини бюджету 

міста Кропивницького за перше півріччя 2020 року (лист від 01.07.2020 

№ 443/17-у  начальника управління комунальної власності О.Колюки). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію про виконання дохідної частини бюджету 

міста Кропивницького за перше півріччя 2020 року (лист від 13.07.2020 № 729 

начальника управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища О.Вовенка). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради активізувати роботу щодо наповнення 

дохідної частини бюджету міста Кропивницького. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії       Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


