
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 73 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку  
 

від 17 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Присутні:  

Л.Бочкова – начальник фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

С.Білокінь – начальник управління капітального 

будівництва Міської ради міста Кропивницького, 
 

 

Л.Костенко – начальник управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького, 
 

Т.Савченко – т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

Т.Тимоховська – начальник управління з питань 

захисту прав дітей 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 

 

О.Вергун – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

С.Денисенко – в.о. старости Новенського 

старостинського окуругу,  
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В.Яремчук – депутат Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про перерозподіл кошторисних призначень (лист від 13.08.2020  

№ 1955/1-01-09 начальника управління освіти Л.Костенко)  

 

Про перерозподіл кошторисних призначень по закладах освіти (лист  

від 17.08.2020 № 749/01-03 начальника фінансового управління Л.Бочкової) 

Доповідає : Л.Костенко – начальник управління 

освіти 
 

2. Про погодження доопрацьованого (станом на 11.08.2020) проєкту 

рішення міської ради № 4268 «Про внесення доповнень до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3143 «Про продовження 

терміну дії Програми та внесення змін і доповнень до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263» («Про затвердження 

Програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому  

на 2017-2018 роки»)  

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

Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

3. Про погодження доопрацьованого (станом на 17.08.2020) проєкту 

рішення міської ради № 4158 «Про внесення змін та доповнення 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» (додається) 

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

Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

4. Про погодження доопрацьованого (станом на 17.08.2020) проєкту 

рішення міської ради № 4159 «Про внесення змін та доповнення 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» (додається) 

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

Головного управління житлово-

комунального господарства 
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5. Про перерозподіл видатків (лист від 06.07.2020 № 85-вих  

т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Ю.Яндович) 
 

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

Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

6. Про перерозподіл видатків (лист від 17.08.2020 № 1641/04-01-06  

т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Т.Савченко) 

(додається) 
 

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

Головного управління житлово-

комунального господарства 
 

 

7. Про погодження доопрацьованого (станом на 17.08.2020) проєкту 

рішення міської ради № 3990 «Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому 

на 2018-2021 роки» (додається) 

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

Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

8. Про розгляд додаткових пропозицій до проєкту № 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 12.08.2020 № 584 начальника управління 

капітального будівництва С.Білоконя) 

 

Доповідає : С.Білокінь – начальник управління 

капітального будівництва 
 

9. Про виділення додаткових коштів (лист від 14.08.2020 № 590 начальника 

управління капітального будівництва С.Білоконя) 

 

Доповідає : С.Білокінь – начальник управління 

капітального будівництва 

 
 

 

10. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради 

 № 4174 «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»  
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Доповідає : С.Білокінь – начальник управління 

капітального будівництва 
 

11. 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”  

Доповідає : С.Білокінь – начальник управління 

капітального будівництва 

 

12. 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 

запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами 

 

13. Про погодження проєкту рішення міської ради № 4366 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 «Про затвердження 

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки» (додається) 
 

Доповідає : Т.Тимоховська – начальник управління 

з питань захисту прав дітей 

 

14. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 4197 «Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста 

Кропивницького у 2020 році» (додається) 
 

Доповідає : Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління 

 

15. Про погодження доопрацьованого проєкту рішення міської ради  

№ 4175 «Про внесення змін до показників бюджету селища Нового  

на 2020 рік» (код бюджету 11201401000)  

Доповідає : Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління 
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16. Про погодження 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) (доповідає начальник фінансового управління Бочкова 

Любов Тимофіївна) 

Доповідає : Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Л.Костенко, яка ознайомила із листом від 13.08.2020 № 1955/1-01-09 

управління освіти про перерозподіл кошторисних призначень. 

Л.Бочкова, проінформувала, що фінансовим управлінням міської ради 

проаналізовані пропозиції управління освіти щодо перерозподілу кошторисних 

призначень та надано відповідний висновок, лист від 17.08.2020 № 749/01-03 

фінансового управління. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити перерозподіл кошторисних призначень по галузі «Освіта» 

відповідно до листа від 13.08.2020 № 1955/1-01-09 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 13.08.2020 № 1955/1-01-09 управління освіти. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Т.Савченко, яка представила на розгляд постійної комісії доопрацьований 

(станом на 11.08.2020) проєкт рішення міської ради № 4268 «Про внесення 

доповнень до рішення Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого  

2020 року № 3143 «Про продовження терміну дії Програми та внесення змін і 

доповнень до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня  

2017 року № 1263» («Про затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки»). 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований (станом на 11.08.2020) проєкт рішення 

міської ради № 4268 «Про внесення доповнень до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3143 «Про продовження терміну дії 

Програми та внесення змін і доповнень до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263» («Про затвердження 

Програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 

2017-2018 роки»). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила із доопрацьованим (станом на 17.08.2020)  

проєктом рішення міської ради № 4158 «Про внесення змін та доповнення 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». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, О.Вергун. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити доопрацьований (станом на 17.08.2020) проєкт рішення 

міської ради № 4158 «Про внесення змін та доповнення 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». 

2. Доручити фінансовому управлінню міської ради врахувати 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)» доопрацьований 

(станом на 17.08.2020) проєкт рішення № 4158. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила із доопрацьованим (станом на 17.08.2020)  

проєктом рішення міської ради № 4159 «Про внесення змін та доповнення 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». 



 

7 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії, О.Вергун. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити доопрацьований (станом на 17.08.2020) проєкт рішення 

міської ради № 4159 «Про внесення змін та доповнення 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». 

2. Доручити фінансовому управлінню міської ради врахувати 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)» доопрацьований 

(станом на 17.08.2020) проєкт рішення № 4159. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила із листом від 09.07.2020 № 85-вих Головного 

управління житлово-комунального господарства про перерозподіл видатків. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити перерозподіл видатків відповідно до листа від 09.07.2020  

№ 85-вих Головного управління житлово-комунального господарства. 

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 09.07.2020 № 85-вих Головного управління житлово-комунального 

господарства про перерозподіл видатків. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила із листом від 17.08.2020 № 1641/04-01-06 

Головного управління житлово-комунального господарства про перерозподіл 

видатків. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити перерозподіл видатків відповідно до листа від 17.08.2020 

№ 1641/04-01-06 Головного управління житлово-комунального господарства. 

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 17.08.2020 № 1641/04-01-06 Головного управління 

житлово-комунального господарства про перерозподіл видатків. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка представила на розгляд постійної комісії доопрацьований 

(станом на 17.08.2020) проєкт рішення міської ради № 3990 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року  

№ 1765 «Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених 

насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

К.Шамардіна, яка запропонувала передбачити в Програмі розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2021 рік 500 000 грн 

на утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 

«Перемоги». 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити доопрацьований (станом на 17.08.2020) проєкт рішення 

міської ради № 3990 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми 

розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому  

на 2018-2021 роки». 

2. Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства 

міської ради передбачити в Програмі розвитку та збереження зелених 

насаджень у місті Кропивницькому на 2021 рік 500 000 грн на утримання 

парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» та 

підготувати відповідний проєкт рішення міської ради. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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8. СЛУХАЛИ: 

С.Білоконя, який ознайомив із листом від 14.08.2020 № 590 управління 

капітального будівництва про виділення додаткових коштів. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.Взяти до відома інформацію С.Білоконя викладену відповідно до листа 

від 14.08.2020 № 590 управління капітального будівництва про виділення 

додаткових коштів. 

2. Доручити управлінню капітального будівництва, управлінню освіти, 

фінансовому управлінню міської ради визначитись із черговістю проведення 

ремонтних робіт по навчальних закладах міста Кропивницького в межах 

існуючого фінансового ресурсу. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

С.Білоконя, який ознайомив із листом від 12.08.2020 № 584 управління 

капітального будівництва про перерозподіл кошторисних призначень. 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити перерозподіл кошторисних призначень відповідно до листа 

від 12.08.2020 № 584 управління капітального будівництва. 

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 12.08.2020 № 584 управління капітального будівництва. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

С.Білоконя, який представив на розгляд доопрацьований (05.08.2020) 

проєкт рішення міської ради № 4174 «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». 
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В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований (05.08.2020) проєкт рішення № 4174 «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 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

С.Білоконя, який надав інформацію стосовно звернення 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». 

 

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

В.Яремчук. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити управлінню капітального будівництва спільно з фінансовим 

управлінням міської ради, в.о. старости Новенського старостинського округу 

С.Денисенко в тижневий термін опрацювати та обрахувати суму 

фінансування для завершення робіт з реалізації на території смт Нового проєкту 

‒ переможця Громадського бюджету «New Life» та надати пропозиції на розгляд 

постійної комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

О.Шишка, який ознайомив із доопрацьованим проєктом 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)». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити доопрацьований проєкт № 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)». 

2. Доручити фінансовому управлінню міської ради врахувати 

доопрацьований проєкт № 4194 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)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 3; 

«проти» - 0; 

«утримались» - 1. 

Рішення  не  прийнято. 

 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Т.Тимоховську, яка ознайомила із проєктом рішення міської ради № 4366 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 

«Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт рішення міської ради № 4366 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 «Про затвердження 

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки». 

2. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів управління з 

питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького. 

3.Доручити фінансовому управлінню, управлінню освіти спільно з 

управлінням з питань захисту прав дітей міської ради опрацювати питання 

виділення коштів у сумі 450 000,0 грн для співфінансування придбання житла 

для дитячого будинку сімейного типу відповідно до Програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  

та осіб з їх числа. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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14. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка представив на розгляд постійної комісії доопрацьований 

проєкт рішення міської ради № 4197 «Про здійснення місцевого запозичення до 

бюджету міста Кропивницького у 2020 році». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 4197 «Про 

здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Кропивницького  

у 2020 році». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка представила на розгляд постійної комісії доопрацьованого 

проєкт рішення міської ради № 4175 «Про внесення змін до показників 

бюджету селища Нового на 2020 рік» (код бюджету 11201401000). 

 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт рішення міської ради № 4175 «Про 

внесення змін до показників бюджету селища Нового на 2020 рік» (код бюджету 

11201401000). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка ознайомила із проєктом 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) та зазначила, що на виконання протокольних 

доручень засідань постійних комісій (від 11.08.2020, 17.08.2020) фінансовим 

управлінням опрацьовано та враховано додаткові пропозиції головних 

розпорядників бюджетних коштів міської ради, які будуть додані до проєкту 

рішення. 
 

В обговоренні взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт 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, погоджених на засіданнях постійної комісії. 

2. Доручити начальнику фінансового управління міської ради Л.Бочковій 

оголосити на сесії міської ради додаткові пропозиції до проєкту рішення  

№ 4161, які розглянуті на засіданнях 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 


