
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ПРОТОКОЛ № 77 
 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

з питань бюджету, податків, фінансів, планування  

та соціально-економічного розвитку 

 

від 02 жовтня 2020 року  м. Кропивницький 

 

Голова комісії: О.Краснокутський 

 

Присутні члени комісії: К.Шамардіна – секретар комісії, 

Г.Сергієнко, О.Цертій  

 

Відсутні члени комісії: С.Горбовський – заступник голови комісії,  

І.Волков, Б.Товстоган 

 

Запрошені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Бабаєва – начальник управління 

інформаційних технологій Міської ради 

міста Кропивницького, 

Є.Бардиш – головний спеціаліст відділу 

представництва інтересів в судах 

юридичного управління Міської ради міста 

Кропивницького, 

С.Білокінь – начальник управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького, 

Л.Бочкова – начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького, 

О.Вовенко – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького, 

С.Денисенко – в.о. старости Новенського 

старостинського округу, 

С.Коваленко – начальник управління з 

питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Міської ради 

міста Кропивницького, 
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Присутні: 

В.Лєвашов – завідувач сектору 

мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони Міської ради міста 

Кропивницького, 

І.Мартинова – т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури Міської 

ради міста Кропивницького, 

А.Орлов – заступник начальника 

управління соціальної підтримки 

населення Міської ради міста 

Кропивницького, 

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

управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста 

Кропивницького, 

К.Черкасська – заступник начальника 

управління молоді та спорту Міської ради 

міста Кропивницького, 

Л.Шовенко – начальник відділу 

приватизації управління комунальної 

власності Міської ради міста 

Кропивницького 

 

О.Мосін – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, 

С.Джебко – начальник відділу фінансового 

забезпечення – головний бухгалтер 

Новенської селищної ради 

 

Порядок денний: 

1. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 4390 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 31 січня 2019 року № 2275 «Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки» 

Доповідає: 

 

С.Коваленко – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького 

 

2. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 4417 «Про передачу майна військовій частині А2077» 

Доповідає: 

 

В.Лєвашов – завідувач сектору мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони Міської ради 

міста Кропивницького 
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3. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 4414 «Про затвердження Міської програми із забезпечення рівних прав  

та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2023 роки» 

Доповідає: 

 

К.Черкасська – заступник начальника 

управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького 

 

4. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 4424 «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: 

 

А.Орлов – заступник начальника управління 

соціальної підтримки населення Міської ради 

міста Кропивницького 

 

5. Про погодження доопрацьованого (станом на 02.10.2020) проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4442 «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 

 

6. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 4443 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня  

2011 року № 473» («Про затвердження Комплексної програми внесення змін  

до генерального плану міста Кіровограда (коригування генерального плану міста 

Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів масштабу  

1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування території  

міста Кіровограда та детального плану території міста Кіровограда 

(першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць міста 

Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, 

визначення архітектурно – планувальних рішень)») 

Доповідає: 

 

І.Мартинова – т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького 

 

7. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 4444 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

31 січня 2019 року № 2285 «Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки» 
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Доповідає: 

 

О.Бабаєва – начальник інформаційних 

технологій Міської ради міста Кропивницького 

 

8. Про погодження доопрацьованого (станом на 02.10.2020) проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4386 «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 

 

9. Про погодження доопрацьованого (станом на 02.10.2020) проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4387 «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 

 

10. Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік 

(лист Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького від 02 жовтня 2020 року № 155-вих) 

Доповідає: 

 

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

управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста 

Кропивницького 

 

11. Про погодження доопрацьованого (станом на 16.09.2020) проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 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 міста 

Кропивницького 
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12. Про погодження доопрацьованого (станом на 28.09.2020) проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4415 «Про внесення змін  

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року  

№ 3130 «Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку  

та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки» 

Доповідає: 

 

О.Краснокутський – директор Кропивницького 

міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

 

13. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 4452 «Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2021 році» 

(додається) 

Доповідає: 

 

О.Вовенко – начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 14. Про хід виконання заходів щодо ліквідації заборгованості по платі  

за землю в місті Кропивницькому за 9 місяців 2020 року (листи управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської 

ради міста Кропивницького від 02 жовтня 2020 року № 1079 та юридичного 

управління Міської ради міста Кропивницького від 02 жовтня 2020 року № 396) 

Інформують: 

 

О.Вовенко – начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького; 

Є.Бардиш – головний спеціаліст відділу 

представництва інтересів в судах юридичного 

управління Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 15. Про виконання дохідної частини бюджету міста Кропивницького 

за 9 місяців 2020 року (лист управління комунальної власності Міської ради 

міста Кропивницького від 01 жовтня 2020 року № 702/17-у) 

Інформують: 

 

О.Вовенко – начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького; 

Л.Шовенко – начальник відділу приватизації 

управління комунальної власності Міської 

ради міста Кропивницького 
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16. Про розгляд питання щодо виділення коштів з міського бюджету  

(лист від 30 вересня 2020 року № 875/01-07 в.о. старости Новенського 

старостинського округу С.Денисенка) 

Доповідає: 

 

С.Денисенко – в.о. старости Новенського 

старостинського округу 

 

17. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 4389 «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: 

 

Л.Бочкова – начальник фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 

С.Коваленка, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4390 «Про внесення змін  

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року  

№ 2275 «Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям  

та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки» та ознайомив з основними  

його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 4390 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 31 січня 2019 року № 2275 «Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

В.Лєвашова, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4417 «Про передачу майна 

військовій частині А2077» та ознайомив з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 4417 «Про передачу майна військовій частині А2077». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 



7 

 

3. СЛУХАЛИ: 

К.Черкасську, яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4414 «Про затвердження  

Міської програми із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

на 2021-2023 роки» та ознайомила з основними його положеннями. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 К.Шамардіна, секретар постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, яка запропонувала вищезазначений проєкт рішення 

міської ради винести на розгляд третього засідання двадцять другої сесії Міської 

ради міста Кропивницького, яке відбудеться 06 жовтня 2020 року. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 4414 «Про затвердження Міської програми із забезпечення рівних прав  

та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2023 роки». 

2. Рекомендувати міському голові винести проєкт рішення Міської ради 

міста Кропивницького № 4414 «Про затвердження Міської програми  

із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2023 роки» 

на розгляд третього засідання двадцять другої сесії Міської ради міста 

Кропивницького, яке відбудеться 06 жовтня 2020 року. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

А.Орлова, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4424 «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», ознайомив з основними його положеннями 

та запропонував вищезазначений проєкт рішення міської ради винести 

на розгляд третього засідання двадцять другої сесії Міської ради міста 

Кропивницького, яке відбудеться 06 жовтня 2020 року. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 4424 «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». 

2. Рекомендувати міському голові винести проєкт рішення Міської ради 

міста Кропивницького № 4424 «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» 
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на розгляд третього засідання двадцять другої сесії Міської ради міста 

Кропивницького, яке відбудеться 06 жовтня 2020 року. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

С.Білоконя, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

доопрацьованого (станом на 02.10.2020) проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 4442 «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», ознайомив з основними його 

положеннями, відповів на запитання та запропонував вищезазначений проєкт 

рішення міської ради винести на розгляд третього засідання двадцять другої сесії 

Міської ради міста Кропивницького, яке відбудеться 06 жовтня 2020 року. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

Л.Бочкова, О.Вовенко, Л.Костенко, О.Мосін. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити доопрацьований (станом на 02.10.2020) проєкт рішення 

Міської ради міста Кропивницького № 4442 «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». 

2. Рекомендувати міському голові винести доопрацьований  

(станом на 02.10.2020) проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 4442 «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» на розгляд третього засідання двадцять другої сесії Міської 

ради міста Кропивницького, яке відбудеться 06 жовтня 2020 року. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

І.Мартинову, яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4443 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473» («Про затвердження 

Комплексної програми внесення змін до генерального плану міста Кіровограда 

(коригування генерального плану міста Кіровограда), розроблення 
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картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, 

плану зонування території міста Кіровограда та детального плану території 

міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану червоних ліній 

магістральних вулиць міста Кіровограда та планування транспортних  

вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, визначення архітектурно – планувальних 

рішень)») та ознайомила з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 4443 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня  

2011 року № 473» («Про затвердження Комплексної програми внесення змін  

до генерального плану міста Кіровограда (коригування генерального плану міста 

Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів масштабу  

1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування території міста 

Кіровограда та детального плану території міста Кіровограда 

(першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць міста 

Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, 

визначення архітектурно – планувальних рішень)»). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

О.Бабаєву, яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4444 «Про внесення змін  

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року  

№ 2285 «Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019-2021 роки», ознайомила з основними його положеннями  

та запропонувала вищезазначений проєкт рішення міської ради винести  

на розгляд третього засідання двадцять другої сесії Міської ради міста 

Кропивницького, яке відбудеться 06 жовтня 2020 року. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 4444 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 31 січня 2019 року № 2285 «Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки». 

2. Рекомендувати міському голові винести проєкт рішення Міської ради 

міста Кропивницького № 4444 «Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 «Про затвердження 

Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки»  

на розгляд третього засідання двадцять другої сесії Міської ради міста 

Кропивницького, яке відбудеться 06 жовтня 2020 року. 
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Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 

доопрацьованого (станом на 02.10.2020) проєкту рішення Міської ради  

міста Кропивницького № 4386 «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», ознайомила з основними його положеннями та відповіла  

на запитання.  

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

О.Мосін. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О.Цертій, член постійної комісії Міської ради міста Кропивницького  

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

розвитку, який наголосив на неодноразових зауваженнях стосовно підготовки 

змін до галузевих програм та оформлення їх у вигляді порівняльних таблиць  

для більш зручного сприйняття перерозподілу видатків. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Перенести розгляд доопрацьованого (станом на 02.10.2020) проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4386 «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» на наступне засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, яке відбудеться  

05 жовтня 2020 року. 

 2. Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького підготувати зміни та доповнення  

до Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху  

в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки у вигляді порівняльної таблиці. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 

доопрацьованого (станом на 02.10.2020) проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 4387 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, 



11 

 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки», ознайомила з основними його 

положеннями та відповіла на запитання.  

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

О.Мосін. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Перенести розгляд доопрацьованого (станом на 02.10.2020) проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4387 «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»  

на наступне засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького  

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

розвитку, яке відбудеться 05 жовтня 2020 року. 

 2. Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького підготувати зміни та доповнення  

до Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки у вигляді порівняльної 

таблиці. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Т.Савченко, яка ознайомила присутніх з листом від 02 жовтня 2020 року  

№ 155-вих щодо перерозподілу видатків по Головному управлінню житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік.  

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

Л.Бочкова, О.Мосін. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Л.Бочкова, начальник фінансового управління Міської ради  

міста Кропивницького, яка висловила зауваження до вищезазначеного 

перерозподілу відносно зменшення видатків на суму 267,700 тис. грн по  

КПКВК 1217691 «Виконання заходів цільових фондів, утворених органами 

місцевого самоврядування» та ненадання обгрунтувань по збільшенню видатків 

на суму 350,000 тис. грн на фінансову підтримку КП « Ритуальна служба». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, яке відбудеться  

05 жовтня 2020 року. 
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 2. Взяти до відома інформацію т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького 

Т.Савченко щодо перерозподілу видатків по Головному управлінню житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік 

відповідно до листа від 02 жовтня 2020 року № 155-вих. 

3. Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького доопрацювати та узгодити з фінансовим 

управлінням Міської ради міста Кропивницького вищезазначений перерозподіл 

видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

доопрацьованого (станом на 16.09.2020) проєкту рішення Міської ради  

міста Кропивницького № 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», ознайомив з основними його положеннями  

та відповів на запитання.  

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

Л.Бочкова, Л.Костенко, О.Мосін. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, який вніс пропозицію керівникам виконавчих органів міської ради 

при підготовці змін до програм готувати порівняльні таблиці та надавати  

їх разом з проєктами рішень на розгляд всіх постійних комісій міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований (станом на 16.09.2020) проєкт рішення  

Міської ради міста Кропивницького № 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. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

О.Краснокутського, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

доопрацьованого (станом на 28.09.2020) проєкту рішення Міської ради міста 
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Кропивницького № 4415 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3130 «Про затвердження Програми 

соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді  

м. Кропивницького на 2020-2022 роки», ознайомив з основними його 

положеннями та запропонував вищезазначений проєкт рішення міської ради 

винести на розгляд третього засідання двадцять другої сесії Міської ради міста 

Кропивницького, яке відбудеться 06 жовтня 2020 року. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити доопрацьований (станом на 28.09.2020) проєкт рішення 

Міської ради міста Кропивницького № 4415 «Про внесення змін  

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року  

№ 3130 «Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку  

та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки». 

2. Рекомендувати міському голові винести доопрацьований  

(станом на 28.09.2020) проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 4415 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 14 лютого 2020 року № 3130 «Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького  

на 2020-2022 роки» на розгляд третього засідання двадцять другої сесії Міської 

ради міста Кропивницького, яке відбудеться 06 жовтня 2020 року. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4452 «Про надання пільг  

зі сплати земельного податку у 2021 році», ознайомив з основними  

його положеннями, відповів на запитання та запропонував вищезазначений 

проєкт рішення міської ради винести на розгляд третього засідання двадцять 

другої сесії Міської ради міста Кропивницького, яке відбудеться 06 жовтня  

2020 року. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

Л.Бочкова, О.Мосін. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 4452 «Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2021 році». 

2. Рекомендувати міському голові винести проєкт рішення Міської ради 

міста Кропивницького № 4452 «Про надання пільг зі сплати земельного податку 

у 2021 році» на розгляд третього засідання двадцять другої сесії Міської ради 

міста Кропивницького, яке відбудеться 06 жовтня 2020 року. 

3. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького під час розгляду 



14 

 

вищезазначеного питання на засіданні сесії міської ради проінформувати 

депутатів про недоотримання міським бюджетом надходжень у разі надання 

пільг зі сплати земельного податку обласним комунальним закладам охорони 

здоров’я. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка та Є.Бардиша, які проінформували присутніх про хід виконання 

заходів щодо ліквідації заборгованості по платі за землю в місті Кропивницькому 

за 9 місяців 2020 року. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

О.Мосін. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького О.Вовенка та головного спеціаліста відділу представництва 

інтересів в судах юридичного управління Міської ради міста Кропивницького 

Є.Бардиша про хід виконання заходів щодо ліквідації заборгованості по платі  

за землю в місті Кропивницькому за 9 місяців 2020 року. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка та Л.Шовенко, які проінформували присутніх про хід 

виконання дохідної частини бюджету міста Кропивницького за 9 місяців  

2020 року. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

Л.Бочкова, О.Мосін. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького О.Вовенка та начальника відділу приватизації управління 

комунальної власності Міської ради міста Кропивницького Л.Шовенко про хід 

виконання дохідної частини бюджету міста Кропивницького за 9 місяців  

2020 року. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 



15 

 

 

16. СЛУХАЛИ: 

С.Денисенка, який проінформував присутніх про необхідність щодо 

виділення коштів з міського бюджету на фінансування апарату Новенської 

селищної ради та погашення заборгованості за комунальні послуги.  

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

Л.Бочкова, С.Джебко, Л.Костенко, О.Мосін. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Л.Бочкова, начальник фінансового управління Міської ради міста 

Кропивницького, яка наголосила на тому, що відповідно до бюджетного 

законодавства Новенська селищна рада зобов’язана звітувати про виконання 

бюджету селища Нового, чого не було зроблено за 2019 рік та у поточному  

2020 році.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, яке відбудеться  

05 жовтня 2020 року. 

 2. Доручити в.о. старости Новенського старостинського округу 

С.Денисенку: 

доопрацювати та узгодити з фінансовим управлінням Міської ради міста 

Кропивницького пропозиції щодо виділення коштів з міського бюджету  

(лист від 30 вересня 2020 року № 875/01-07 в.о. старости Новенського 

старостинського округу С.Денисенка); 

надати звіт про виконання бюджету селища Нового за 2019 рік та за  

9 місяців 2020 року на розгляд постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, яка відбудеться 12 жовтня 2020 року. 

3. Рекомендувати відділу кадрової роботи Міської ради міста 

Кропивницького провести фотографію робочого часу всіх працівників апарату 

Новенської селищної ради. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

17. СЛУХАЛИ:  

Л.Бочкову, яка ознайомила присутніх з проєктом рішення Міської ради 

міста Кропивницького № 4389 «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). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИСТУПИЛИ: 

О.Краснокутський, голова постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, який запропонував включити у вищезазначений проєкт 

рішення міської ради додаткові пропозиції по управлінню капітального 

будівництва міської ради та по Головному управлінню житлово-комунального 

господарства міської ради, відповідно до листа від 02 жовтня 2020 року  

№ 155-вих (крім цільового фонду) та винести доопрацьований проєкт рішення 

на розгляд наступного засідання постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Розглянути на наступному засіданні постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, яке відбудеться 05 жовтня 2020 року проєкт рішення 

Міської ради міста Кропивницького № 4389 «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 додаткових пропозицій, а саме: 

по управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького проєкт рішення № 4442 з урахуванням збільшення видатків  

на суму + 687,200 тис. грн на завершення реставрації будівлі по вул. Дворцовій, 

9 (літера А7) за рахунок зменшення видатків по об’єктах «Нове будівництво 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова,  

102 мікрорайон, позиція 16 (з виготовленням ПКД)» на суму – 462,000 тис. грн 

та «Нове будівництво навчального корпусу НВК «Кіровоградський колегіум-

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-ДНЗ-центр 

естетичного виховання» по вул. Арсенія Тарковського, 30 (учбовий корпус № 3) 

(виготовлення ПКД)» на суму – 225,200 тис. грн; 

по Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького включити до проєкту рішення № 4389 перерозподіл 

видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік відповідно до листа  

від 02 жовтня 2020 року № 155-вих т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького 

Т.Савченко (крім цільового фонду). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії      Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

Секретар комісії      Катерина ШАМАРДІНА 


