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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л   №  7
засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради 

з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 
сфери послуг, захисту прав споживачів

від 09 вересня 2016 року м. Кропивницький

Голова комісії Бєжан М.М.

Присутні члени комісії: Мельниченко   О.К.   –   заступник   голови
комісії, 
Яремчук В.С. – секретар комісії,
Рокожиця О.Л.

Відсутні члени комісії: Калапа С.Г., Ксеніч В.М.,
Кріпак  С.В.  (відповідно  до  заяви  
від  05  вересня  2016  року  №  75/1
(додається)

Запрошені: Вергун  О.С.  –  начальник  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради,
Дрига В.В. – автор електронної петиції, 
Луценко  О.В.  –  в.о.  директора
комунального  підприємства
«Електротранс»   Кіровоградської   міської
ради»,
Масло  Л.Я.  – начальник  управління
апарату  Кіровоградської  міської  ради,
Москаленко   Ю.В.  –   юрист   комунального
підприємства  «Електротранс»
Кіровоградської міської ради»

Присутні: Суліменко  В.І. –  мешканка  міста
Кропивницького



Порядок денний:

1.  Про  розгляд   електронної   петиції   від   29   серпня   2016   року  
щодо   сполучення   мікрорайонів  Масляниківка,   Арнаутово   та  Никанорівка  
з селищем Гірничим

Доповідає: Дрига  В.В.  –  автор  електронної
петиції

2.  Про   погодження   проекту   рішення   Кіровоградської   міської   ради 
№ 550 «Про зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської міської ради
сьомого скликання»

Доповідає: Масло   Л.Я. –  начальник   управління
апарату Кіровоградської міської ради

3.   Про   погодження   проекту   рішення   Кіровоградської   міської   ради 
№   560  «Про  звільнення   інвалідів   І   та   ІІ   груп   по   зору   на   50   відсотків  
від абонентської плати за користування квартирними телефонами»

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

4.  Про  виконання  протокольного  доручення  постійної  комісії  
від 20 липня 2016 року (протокол № 6) щодо підготовки презентації стратегії
розвитку  комунального  підприємства  «Електротранс» Кіровоградської
міської ради»

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

5. Обговорення тендеру на закупівлю тролейбусів
Доповідає: Вергун   О.С.  –  начальник   управління

розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради,
Луценко  О.В.  –  в.о.  директора
комунального  підприємства
«Електротранс»  Кіровоградської
міської ради»

Бєжан М.М. перед початком засідання постійної комісії надав слово
мешканці   міста   Кропивницького  Суліменко   В.І. стосовно покращення
роботи автобусного маршруту № 108, а саме: коригування з перевізниками
часу та інтервалу руху маршруток із залізничного вокзалу.

Михайло   Михайлович   запропонував  начальнику   управління  розвитку
транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради Вергуну О.С. вирішити
дану проблему та надати відповідь мешканці міста.
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1. СЛУХАЛИ:
Дригу В.В., який ознайомив членів комісії з  електронною петицією  

від 29   серпня   2016   року  щодо   сполучення   мікрорайонів   Масляниківка,
Арнаутово та Никанорівка з селищем Гірничим.

Вергуна О.С., який повідомив, що враховуючи дану петицію та потреби
мешканців   міста,   організатором   пасажирських   перевезень   із   залученням
представників патрульної поліції буде організовано та проведено комісійне
обстеження  вулиць,  якими  можливо  з’єднати  вказані  мікрорайони.  
За результатами проведеного обстеження, порушене питання буде додатково
опрацьоване з перевізниками, а у разі позитивного висновку, підготовлено
проект   рішення   виконавчого   комітету   щодо   внесення   змін   до   схеми   руху
одного з маршрутів.

ВИРІШИЛИ:
Підтримати  електронну  петицію  щодо  сполучення  мікрорайонів

Масляниківка, Арнаутово та Никанорівка з селищем Гірничим.
Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:
Масло Л.Я., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проекту

рішення   Кіровоградської   міської   ради  №   550  «Про   зняття   з   контролю
окремих  рішень  Кіровоградської  міської  ради  сьомого  скликання»,
ознайомила з основними його положеннями.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та Вергун О.С.,
який відповів на запитання.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  Кіровоградської  міської  ради  

№ 550 «Про зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської міської ради
сьомого скликання».

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

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

проекту   рішення   Кіровоградської   міської   ради  №   560 «Про  звільнення
інвалідів   І   та   ІІ   груп   по   зору   на   50   відсотків   від   абонентської   плати  
за   користування   квартирними   телефонами»,  ознайомив   з   основними   його
положеннями та відповів на запитання.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  Кіровоградської  міської  ради  

№   560  «Про  звільнення   інвалідів   І   та   ІІ   груп   по   зору   на   50   відсотків  
від абонентської плати за користування квартирними телефонами».

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

4. СЛУХАЛИ:
Бєжана   М.М.,   який   запропонував   розгляд   четвертого   питання про

виконання протокольного доручення постійної комісії від 20 липня 2016 року
(протокол № 6) щодо підготовки презентації стратегії розвитку комунального
підприємства   «Електротранс» Кіровоградської   міської   ради»   перенести  
на наступне засідання постійної комісії з питань промисловості, транспорту,
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів.

5. СЛУХАЛИ:
Вергуна О.С., який повідомив членам комісії, що переможця у тендері

на  закупівлю  тролейбусів  для КП  «Електротранс» Кіровоградської міської
ради» обиратимуть за допомогою системи електронних торгів “PROZORRO”.
Найголовнішим критерієм відбору стане краща цінова пропозиція. Технічні
характеристики транспортних засобів визначені таким чином, щоб у тендері
могли взяти участь якнайширше коло виробників. Вимоги, які висуваються
під час тендеру до технічних характеристик тролейбусів, не прописані під
якусь конкретну модель транспортного засобу і не обмежують в участі жодне
вітчизняне   підприємство.   Усі   вітчизняні   заводи   виробляють   тролейбуси  
із   подібними   технічними   характеристиками   –   висота,   ширина   салону,
довжина, тип двигуна, кількість стоячих та сидячих місць, тощо.

Луценка О.В., який пояснив, що технічні характеристики визначалися
відповідно   до   документа,   затвердженого   Організацією   Об’єднаних   Націй,
відповідно до якого Міністерство інфраструктури України сформувало ДСТУ,
загальні   для   всієї   держави   і   затвердило   їх   своєю   постановою.   У   цих
стандартах зазначається, наприклад, що висота сходинки тролейбусу повинна
бути не вищою 340 мм. І всі виробники тролейбусів саме такі транспортні
засоби і випускають. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та Вергун О.С.,
Луценко О.В., Москаленко Ю.В., які відповіли на запитання.

Голова комісії М.Бєжан

Секретар комісії В.Яремчук
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