
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л   №  6
засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради 
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 

сфери послуг, захисту прав споживачів

від 20 липня 2016 року м. Кіровоград

Голова комісії Бєжан М.М.

Присутні члени комісії: Яремчук В.С. – секретар комісії,
Кріпак С.В., Рокожиця О.Л.

Відсутні члени комісії: Мельниченко  О.К.  –  заступник  голови
комісії,
Калапа С.Г., Ксеніч В.М.

Запрошені: Балакірєва  С.М.  –  начальник  відділу
кадрової  роботи Кіровоградської  міської
ради,
Бойко  С.В.  –  секретар  Кіровоградської
міської ради
Вергун  О.С.  –  начальник  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради,
Вінницький Д.В. – директор ПП «ОЛІКС»,
Данов  Р.О.  –  директор  ПП
«УкрАвтоІнвест»,
Дзюба  Н.Є.  –  кандидат  на  посаду
заступника  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради,
Завітневич  О.О.  –  генеральний  директор
КТ «Автолегіон – Варванської Ю.В.»,
Луценко  О.В.  –  в.о.  директора
комунального  підприємства
«Електротранс»  Кіровоградської  міської
ради»

Присутні: представники засобів масової інформації



Порядок денний:
1.  Про  виконання  протокольного  доручення  постійної  комісії  

від 08 червня 2016 року протокол № 5 (пункт 3), а саме:
надати письмову  інформацію  щодо кількості  транспортних  засобів,

передбачених  маршрутною  мережею  міста  Кіровограда  та  фактично
виїжджаючих  транспортних  засобів  на  маршрути  в  розрізі  підприємств-
перевізників, що обслуговують міські маршрути загального користування;

запросити  керівників  підприємств-перевізників,  що  обслуговують
міські маршрути загального користування

Доповідає: Вергун  О.С. –  начальник  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради

2.  Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
№ 453 «Про затвердження на посаді заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради»

Доповідає: Балакірєва  С.М.  –  начальник  відділу
кадрової  роботи Кіровоградської
міської ради

3.  Про  виконання  протокольного  доручення  постійної  комісії  
від 08 червня 2016 року протокол № 5 (пункт 4), а саме:

запросити  керівника  комунального  підприємства  «Електротранс»
Кіровоградської міської ради» для надання звіту щодо роботи даного комунального
підприємства

Доповідає: Луценко  О.В.  –  в.о.  директора
комунального  підприємства
«Електротранс»  Кіровоградської
міської ради»

4.  Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
№  451 «Про  затвердження  Програми  розвитку  міського  пасажирського
транспорту та зв’язку у м. Кіровограді на 2016 рік»

Доповідає: Вергун  О.С. –  начальник  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради

1. СЛУХАЛИ:
Вергуна  О.С.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  інформацією  щодо

кількості  транспортних засобів,  передбачених маршрутною мережею міста
Кіровограда та фактично виїжджаючих транспортних засобів на маршрути  
в  розрізі  підприємств-перевізників,  що  обслуговують  міські  маршрути
загального користування станом на 20 липня 2016 року (додається).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИСТУПИЛИ:
Керівники  підприємств-перевізників,  що  обслуговують  міські

маршрути загального користування, які наголосили на проблемних питаннях
та  зупинились  на  шляхах  їх  вирішення.  Відповіли  на  запитання  членів
комісії. 

ВИРІШИЛИ:
Інформацію  начальника  управління  розвитку  транспорту  та  зв’язку

Кіровоградської  міської  ради Вергуна  О.С.  щодо  кількості  транспортних
засобів, передбачених маршрутною мережею міста Кіровограда та фактично
виїжджаючих  транспортних  засобів  на  маршрути  в  розрізі  підприємств-
перевізників,  що  обслуговують  міські  маршрути  загального  користування
взяти до відома.

Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:
Балакірєву  С.М.,  яка  представила  депутатам  кандидата  на  посаду

заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Дзюбу Н.Є. та пояснила основні положення проекту рішення Кіровоградської
міської ради № 453 «Про затвердження на посаді заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради».

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  Кіровоградської  міської  ради  

№ 453  «Про  затвердження на посаді  заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради».

Результати голосування:
«за» – 2,

«проти» – 1,
«утримались» – 1.

Рішення не прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Луценка  О.В.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  інформацією  про

результати  роботи  комунального  підприємства  «Електротранс»
Кіровоградської міської ради» та відповів на запитання.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИСТУПИЛИ:
Бєжан  М.М.,  голова  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  

з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав  споживачів,  який  зазначив,  що  надану  інформацію  необхідно  було
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представити у вигляді презентації для кращого сприйняття суми витрачених
коштів.  Звернув  увагу  Луценка О.В.  на  те,  що комунальне  підприємство  
є  збитковим  і  сума  витрат  перевищує  загальний  дохід,  тому  необхідно
розробити  напрямки  та  шляхи  розвитку  для  підвищення  доходу
підприємства. 

У  зв’язку  з  вищевикладеним  запропонував  управлінню  розвитку
транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради спільно з комунальним
підприємством «Електротранс» Кіровоградської  міської  ради» на наступне
засідання  постійної  комісії  підготувати  презентацію  стратегії  розвитку
вищезазначеного комунального підприємства.

ВИРІШИЛИ:
1.  Інформацію  в.о.  директора  комунального  підприємства

«Електротранс» Кіровоградської міської ради» Луценка О.В. про результати
роботи даного комунального підприємства взяти до відома.

2.  Рекомендувати  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської  міської  ради  спільно  з  комунальним  підприємством
«Електротранс»  Кіровоградської  міської  ради»  на  наступне  засідання
постійної  комісії Кіровоградської  міської  ради  з  питань  промисловості,
транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав  споживачів
підготувати презентацію стратегії  розвитку вищезазначеного комунального
підприємства.

Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:
Вергуна  О.С.,  який  пояснив  присутнім  підстави  щодо  підготовки

проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  № 451 «Про  затвердження
Програми  розвитку  міського  пасажирського  транспорту  та  зв’язку  
у м. Кіровограді на 2016 рік»,  ознайомив з основними його положеннями  
та відповів на запитання.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИСТУПИЛИ:
Яремчук В.С., секретар постійної комісії Кіровоградської міської ради 

з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав споживачів,  яка  зазначила,  що членам комісії  необхідно було надати
конкретну  інформацію,  а  саме:  за  якими  маршрутами  їздитимуть  
20  тролейбусів,  на  які  у  Програмі  розвитку  міського  пасажирського
транспорту та зв’язку у м. Кіровограді на 2016 рік виділяється 80 млн грн,  
чи буде така схема руху задовольняти потреби населення у перевезеннях та
чи буде корисним придбання 20 тролейбусів для міста.
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Бєжан  М.М.,  голова  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав  споживачів,  який  запропонував  погодити  проект  рішення
Кіровоградської міської ради № 451 «Про затвердження Програми розвитку
міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кіровограді на 2016 рік».

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  Кіровоградської  міської  ради  

№  451 «Про  затвердження  Програми  розвитку  міського  пасажирського
транспорту та зв’язку у м. Кіровограді на 2016 рік».

Результати голосування:
«за» – 3,

«утримались» – 1.
Рішення не прийнято.

Голова комісії М.Бєжан

Секретар комісії В.Яремчук
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