
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л   №  8
засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради 

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

від 19 жовтня 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  18  жовтня  2016  року  №  84/1
(додається)

Запрошені: Бондаренко  А.В. –  керуючий  справами
виконавчого комітету міської ради,
Бондаренко  К.А.  –  заступник  начальника
управління  –  начальник  відділу
споживчого ринку та послуг управління по
сприянню розвитку торгівлі та побутового
обслуговування населення Кіровоградської
міської ради,
Бучковська  І.Б. –  старший  інспектор
відділу  бухгалтерського  обліку
Кіровоградської міської ради,
Вергун  О.С.  –  начальник  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради,
Макарук  О.О. –  начальник  управління
охорони здоров’я  Кіровоградської  міської
ради,
Пономарьова О.М. – начальник відділу по
роботі  зі  зверненнями  громадян
Кіровоградської міської ради,
Селіванова  Н.О.  –  начальник  відділу
соціально-економічного  розвитку  та
регуляторної  політики  управління
економіки Кіровоградської міської ради,



Тимченко  Т.В.  –  начальник  відділу
інвестиційної  діяльності  та
підприємництва  управління  економіки
Кіровоградської міської ради

Присутні: Бойко  С.В.  –  депутат  Кіровоградської
міської ради сьомого скликання,
Вінницький Д.В. – директор ПП «ОЛІКС»,
Луценко  О.В.  –  директор  комунального
підприємства  «Електротранс»
Кіровоградської міської ради»,
Москаленко  Ю.В. –  юрист  комунального
підприємства  «Електротранс»
Кіровоградської міської ради»,
Музичук  В.В.  –  депутат  Кіровоградської
обласної ради сьомого скликання,
представники засобів масової інформації

Порядок денний:
1.  Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  

№  569  «Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
від  29  липня  2014  року  № 3263  «Про  структуру,  загальну  чисельність  та
штати  апарату  Кіровоградської  міської  ради  та  її  виконавчого  комітету,
виконавчих органів Кіровоградської міської ради»

Доповідає: Бондаренко А.В. – керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

2.  Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
№  463  «Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
від  29  березня  2016  року  №  142  «Про електронну  петицію,  адресовану
Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету»

Доповідає: Пономарьова  О.М. –  начальник
відділу  по  роботі  зі  зверненнями
громадян Кіровоградської міської ради

3.  Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
№  566  «Про  оптимізацію  мережі  лікувально-профілактичних  закладів
комунальної  власності  м.  Кропивницького  та  реорганізацію  пологового
будинку  №  2  ім.  «Святої  Анни»  шляхом  приєднання  до  пологового  
будинку № 1»

Доповідає: Макарук О.О. – начальник управління
охорони  здоров’я  Кіровоградської
міської ради

4.  Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
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№  552  «Про  затвердження  умов  оплати  праці  посадових  осіб
Кіровоградської міської ради» (Дзюбі Н.Є.)

Доповідає: Бучковська  І.Б. –  старший  інспектор
відділу  бухгалтерського  обліку
Кіровоградської міської ради

5.  Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
№  704  «Про  затвердження  умов  оплати  праці  посадових  осіб
Кіровоградської міської ради» (Райковичу А.П.)

Доповідає: Бучковська  І.Б. –  старший  інспектор
відділу  бухгалтерського  обліку
Кіровоградської міської ради

6.  Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
№  705  «Про  затвердження  умов  оплати  праці  посадових  осіб
Кіровоградської міської ради» (Табалову А.О.)

Доповідає: Бучковська  І.Б. –  старший  інспектор
відділу  бухгалтерського  обліку
Кіровоградської міської ради

7.  Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
№  703  «Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
від  29  березня  2016  року  № 148  «Про затвердження  Програми розвитку
малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки»

Доповідає: Тимченко  Т.В.  –  начальник  відділу
інвестиційної  діяльності  та
підприємництва управління економіки
Кіровоградської міської ради

8.  Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
№  709  «Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
від 27 січня 2015 року № 3951 «Про затвердження Програми економічного 
і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів
розвитку на 2016 і 2017 роки»

Доповідає: Селіванова  Н.О.  –  начальник  відділу
соціально-економічного  розвитку  
та  регуляторної  політики  управління
економіки  Кіровоградської  міської
ради

Доповідає заступник начальника управління – начальник відділу
споживчого ринку та послуг управління по сприянню розвитку торгівлі
та побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради

Бондаренко Катерина Анатоліївна
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1.  Про  підготовку  заходів,  плану  роботи,  профільних  Програм
управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування
населення Кіровоградської міської ради  на 2017 рік 

2.  Про  надання  інформації  щодо  ситуації  по  боротьбі  зі  стихійною
торгівлею в місті 

3. Про закінчення літнього торгівельного сезону, в тому числі закриття
тимчасових літніх майданчиків 

4.  Про плани заходів щодо врегулювання в місті  тимчасової  торгівлі
(МАФи, автоторгівля та інше)

5.  Про вжиття  заходів  щодо недопущення в  місті  випадків  масового
отруєння неякісним сурогатним алкоголем, які зафіксовані по всій території
України 

6. Про соціальні картки містян 
7.  Про  роботу  соціальних  магазинів  (наявність  товару,  асортименту,

ціни та якість обслуговування) 
8. Про структуру, штатний розпис та розподіл обов’язків управління по

сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення
Кіровоградської міської ради 

Доповідає начальник управління розвитку транспорту та зв’язку
Кіровоградської міської ради
Вергун Олександр Сергійович

1. Про виконання протокольних доручень постійної комісії міської ради
з питань  промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав споживачів

2.  Про  підготовку  заходів,  плану  роботи,  профільних  Програм
управління  розвитку  транспорту  та  зв’язку  Кіровоградської  міської  ради  
на 2017 рік

3.  Про  інформування  щодо  проведеного  тендеру  по  закупівлі
тролейбусів

4. Про компенсацію пільгових перевезень мешканців міста
5.  Про  надання  інформації  щодо  проведення  презентації  плану

розвитку  комунального  підприємства  «Електротранс»  Кіровоградської
міської ради»

СЛУХАЛИ:
Бєжана  М.М.,  який  запропонував  на  сьогоднішньому  засіданні

постійної  комісії  розглянути  питання,  що  стосуються управління  по
сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення
Кіровоградської  міської  ради,  всі  інші  питання  перенести  на  наступне
засідання постійної комісії.

Також  запропонував  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської  міської  ради підготувати  на  наступне  засідання  постійної
комісії  письмову  інформацію щодо  розгляду  п’яти  питань,  що стосуються

4



даного управління та направити її на електронні скриньки членам постійної
комісії,  підготувати  виїзне  засідання  постійної  комісії  на  комунальне
підприємство «Електротранс» Кіровоградської міської ради» для проведення
презентації плану розвитку підприємства.

ВИРІШИЛИ:
1. На сьогоднішньому засіданні постійної комісії  розглянути питання

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування
населення  Кіровоградської  міської  ради,  всі  інші  питання  перенести  на
наступне засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань
промисловості,  транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав
споживачів.

2.  Доручити  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської  міської  ради на  наступне  засідання  постійної  комісії
Кіровоградської  міської  ради  з  питань  промисловості,  транспорту,  зв’язку,
торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав  споживачів  підготувати  письмову
інформацію щодо розгляду п’яти питань, що стосуються даного управління
та  направити  дану  інформацію  на  електронні  скриньки  членам  постійної
комісії.

3.  Доручити  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради організувати виїзне засідання постійної комісії
Кіровоградської  міської  ради  з  питань  промисловості,  транспорту,  зв’язку,
торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів на комунальне підприємство
«Електротранс»  Кіровоградської  міської  ради»  для  проведення  презентації
плану розвитку комунального підприємства.

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

Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:
Бондаренко  К.А.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  інформацією  про

підготовку  заходів,  плану  роботи,  профільних  Програм  управління  по
сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення
Кіровоградської міської ради на 2017 рік та відповіла на запитання членів
комісії. 

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 недоцільно буде створювати майданчик з
продажу  речей,  що  були  у  використанні,  на  розі  вулиць  Юрія  Коваленка
(Маршала Конєва) і Космонавта Попова та переводити на нього «стихійних»
торговців  зі  скверу  Слави,  адже  цей  майданчик  знаходитиметься  біля
навчального  закладу  і  це  може  не  сподобатися  мешканцям  мікрорайону.
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Висловила думку, що ринок на новому місці не приживеться, так як мешканці
не будуть їздити у віддалений мікрорайон, щоб купувати речі, які коштують
копійки, «стихійні» торговці також не захочуть переходити в інше місце зі
скверу Слави, так як цей ринок має попит серед мешканців міста.

Також  зазначила,  що  під  час  проведення  ярмарків  перед  будівлею
міської  ради  ціни  на  товари  повинні  бути  нижчі  ніж  на  ринках  і  в
супермаркетах міста, а не навпаки.

Рокожиця О.Л.,  член постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав споживачів,  який наголосив,  що питання щодо перенесення  ринку зі
скверу Слави на майданчик, який знаходиться на розі вулиць Юрія Коваленка
(Маршала Конєва) та Космонавта Попова необхідно узгодити в першу чергу з
мешканцями мікрорайону. 

Проінформував,  що  мешканці  вулиці  Космонавта  Попова проти
проведення  ярмаркових  заходів  у  їхньому  мікрорайоні,  адже  після  таких
заходів залишається сміття.

Бєжан  М.М.,  голова  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав споживачів, який наголосив,  що постійна комісія не погодить рішення
щодо  перенесення  стихійного  ринку  зі  скверу  Слави,  на  майданчик  який
знаходиться на розі вулиць Юрія Коваленка (Маршала Конєва) та Космонавта
Попова,  так  як  розміщення  вищезазначеного  ринку  не  є  вигідним  
і мешканцям міста буде незручно їздити у віддалену частину міста.

Запропонував управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового
обслуговування  населення  спільно  з  управлінням  земельних  відносин  та
охорони  навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської
ради  на  наступне  засідання  постійної  комісії надати  перелік вільних
земельних  ділянок  з  метою  вибору  оптимального  місця  для  створення
майданчика  з  продажу  речей,  що  були  у  використанні  та  переведення  на
нього «стихійних» торговців зі скверу Слави.

Голова  постійної  комісії  зауважив,  що  організація  міських  ярмарків
значно  гірша  за  ті,  що  організовує  обласна  влада  на  площі  Богдана
Хмельницького та запропонував  управлінню по сприянню розвитку торгівлі
та  побутового  обслуговування  населення  Кіровоградської  міської  ради  на
наступне  засідання  постійної  комісії надати  пропозиції  щодо  проведення
ярмаркових заходів у іншому форматі.

По першому питанню голосування не проводилося.

2. СЛУХАЛИ:
Бондаренко  К.А.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  інформацією  про

ситуацію  по  боротьбі  зі  стихійною  торгівлею  в  місті  та  відповіла  на
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запитання членів комісії.
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИСТУПИЛИ:
Мельниченко О.К., заступник голови постійної комісії Кіровоградської

міської  ради  з  питань  промисловості,  транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери
послуг,  захисту  прав  споживачів,  який  запропонував  управлінню  по
сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення
Кіровоградської  міської  ради  проводити  більше  роз’яснювальної  роботи
серед «стихійних» торговців, пропонуючи їм здійснювати торгівлю на ринках
міста.

Яремчук В.С., секретар постійної комісії Кіровоградської міської ради 
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав  споживачів,  яка  запропонувала  управлінню  по  сприянню  розвитку
торгівлі  та побутового обслуговування населення  міської ради на  наступне
засідання  постійної  комісії підготувати  карту  стихійної  торгівлі  міста,
зазначивши місця їх  розміщення,  що  дасть  можливість  побачити яку  саме
територію займає стихійна торгівля в місті.

Бєжан  М.М.,  голова  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав споживачів, який наголосив, що корисніше буде не вести статистику,  
а  частіше  організовувати  рейди-відстеження  спільно  з  спеціалізованою
інспекцією  та  поліцією.  Також  запропонував  управлінню  по  сприянню
розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення  міської ради на
наступне засідання постійної комісії запросити представників спеціалізованої
інспекції, органів поліції та надати інформацію щодо кількості рейдів, у яких
відмовилися брати участь працівники органів поліції.

По другому питанню голосування не проводилося.

3. СЛУХАЛИ:
Бондаренко  К.А.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  інформацією  про

закінчення літнього торгівельного сезону, в тому числі закриття тимчасових
літніх майданчиків та відповіла на запитання членів комісії.

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  запропонувала  управлінню  по  сприянню  розвитку
торгівлі  та побутового обслуговування населення  міської ради на  наступне
засідання  постійної  комісії надати  пропозиції  щодо  вирішення  питання  з
власниками тимчасових літніх майданчиків,  які  не прибирають споруди на

7



зиму по вул. Дворцовій.
Також зазначила, що у місті відсутні офіційні майданчики для платного

паркування  автотранспорту,  тому  запропонувала  управлінню  по  сприянню
розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення  міської ради на
наступне  засідання  постійної  комісії надати  перелік  зацікавлених
підприємців,  які  б  могли забезпечити паркування транспортних засобів  на
майданчиках  для  платного  паркування  та  спеціально  відведених
автостоянках, обладнавши їх паркувальними автоматами.

Бєжан  М.М.,  голова  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав споживачів, який наголосив, що не потрібно забороняти встановлювати
літні майданчики, необхідно запропонувати власникам  проекти зовнішнього
вигляду майданчиків. Тому запропонував управлінню по сприянню розвитку
торгівлі  та побутового обслуговування населення  міської ради на  наступне
засідання постійної  комісії надати проекти зовнішнього вигляду  відкритих
літніх майданчиків. 

Також  запропонував  управлінню  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та
побутового  обслуговування  населення  міської  ради  на  наступне  засідання
постійної  комісії надати пропозиції  щодо  створення  у  місті  комунальних
майданчиків  для  платного  паркування транспортних  засобів з  метою
надходження коштів до міського бюджету.

Під час обговорення третього питання депутат Рокожиця О.Л. 
залишив засідання постійної комісії з поважних причин,

кворум для прийняття рішень відсутній.

4. СЛУХАЛИ:
Бондаренко  К.А.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  інформацією  про

плани  заходів  щодо  врегулювання  в  місті  тимчасової  торгівлі  
(МАФи, автоторгівля та інше) та відповіла на запитання членів комісії.

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  запропонував управлінню  по  сприянню  розвитку
торгівлі  та побутового обслуговування населення  міської ради на  наступне
засідання  постійної  комісії надати  інформацію  щодо  дислокації  торгових
місць по розміщенню об’єктів позамагазинної торгівлі та інформацію щодо
законності встановлення МАФи біля кінотеатру «Зоряний», також спільно з
управлінням  містобудування  та  архітектури  міської  ради  розробити  карту
міста, на якій зазначити місця розміщення МАФів. 
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5. СЛУХАЛИ:
Бондаренко  К.А.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  інформацією  про

вжиття  заходів  щодо  недопущення  в  місті  випадків  масового  отруєння
неякісним сурогатним алкоголем, які зафіксовані по всій території України та
відповіла на запитання членів комісії.

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  запропонував управлінню  по  сприянню  розвитку
торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення  міської  ради  висвітлити
інформацію  щодо  отруєння  населення  фальсифікованим  алкоголем  та
заборони вжиття алкоголю невідомого походження у ЗМІ, на телебаченні та в
мережі Інтернет. 

6, 7. СЛУХАЛИ:
Бондаренко  К.А.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  інформацією  про

соціальні  картки  містян  та  про  роботу  соціальних  магазинів  (наявність
товару, асортименту, ціни та якість обслуговування), відповіла на запитання
членів комісії.

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  повідомила,  що  проект  «Соціальна  картка» 
не розвивається і на сьогоднішній день все що було зроблено – це роздано
мешканцям міста картки.

Бєжан  М.М.,  голова  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав споживачів, який зазначив, що кіровоградським підприємцям соромно
брати участь у соціальному проекті «Соціальна картка», так як ціни на товар
ніхто не контролює і у магазинах, де діє «Соціальна картка» вартість одних 
і  тих  же  продуктів  різна.  Також голова  постійної  комісії  нагадав,  що при
попередній владі схожий соціальний проект працював набагато ефективніше,
так як домовлялися з постачальниками аби ті давали певну партію товару  
за  зниженою  ціною. Голова  постійної  комісії  рекомендував управлінню  
по  сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення
міської  ради координувати  роботу  проекту  «Соціальна  картка»  та  більш
ефективно проводити роботу з постачальниками.
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8. СЛУХАЛИ:
Бондаренко  К.А.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  інформацією  про

структуру, штатний розпис та розподіл обов’язків управління по сприянню
розвитку торгівлі  та побутового обслуговування населення Кіровоградської
міської ради та відповіла на запитання членів комісії.

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  запропонувала  управлінню  по  сприянню  розвитку
торгівлі  та побутового обслуговування населення  міської ради на  наступне
засідання  постійної  комісії надати  пропозиції  щодо  розвитку  та
вдосконалення роботи управління.

Голова комісії М.Бєжан

Секретар комісії В.Яремчук
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