
 
УКРАЇНА 

 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л   №  9 
засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі,  

сфери послуг, захисту прав споживачів 
 

від 26 жовтня 2016 року м. Кропивницький 
 
Голова комісії Бєжан М.М. 

 

Присутні члени комісії: Мельниченко О.К. – заступник голови 
комісії,  
Яремчук В.С. – секретар комісії, 
Ксеніч В.М., Кріпак С.В. 
 

Відсутні члени комісії: Калапа С.Г., Рокожиця О.Л. 
 

Запрошені: 
 

Бондаренко А.В. – керуючий справами 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради, 
Господарикова О.П. – начальник відділу 
бухгалтерського обліку Кіровоградської 
міської ради, 
Кудрик Л.М. – заступник начальника 
управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
Гуцу М.В. – заступник начальника відділу 
по роботі зі зверненнями громадян 
Кіровоградської міської ради, 
Пузакова А.А. – заступник начальника 
управління – начальник відділу соціально-
трудових відносин управління економіки 
Кіровоградської міської ради 
 

Присутні: Бойко С.В. – депутат Кіровоградської 
міської ради сьомого скликання, 
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 Кіровоградської 
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: 
 

Гуцу М.В. – заступник начальника 
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: 
 

Кудрик Л.М. – заступник начальника 
управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради 

 

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

Доповідає: 
 

Господарикова О.П. – начальник 
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: 
 

Господарикова О.П. – начальник 
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: 
 

Господарикова О.П. – начальник 
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: 
 

Пузакова А.А. – заступник начальника 
управління – начальник відділу 
соціально-трудових відносин 
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: 
 

Пузакова А.А. – заступник начальника 
управління – начальник відділу 
соціально-трудових відносин 
управління економіки Кіровоградської 
міської ради 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Бондаренко А.В., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 
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», ознайомила з основними його положеннями та відповіла на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Кріпак С.В., 
Мельниченко О.К. та Яремчук В.С. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект 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». 

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Гуцу М.В., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 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», ознайомила з основними його положеннями  
та відповіла на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М. та Яремчук В.С. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити проект 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». 

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: 

Кудрик Л.М., яка представила проект 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» та відповіла на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та Музичук В.В. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 Бєжан М.М., голова постійної комісії Кіровоградської міської ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 
прав споживачів, який зауважив, що питання стосовно реорганізації 
пологового будинку № 2 ім. «Святої Анни» активно обговорюється серед 
мешканців міста і трудових колективів лікувальних закладів, у них виникає 
багато суперечок та запитань щодо процедури і перспектив об’єднання 
закладів, тому на сьогоднішній день це питання залишається не зовсім 
зрозумілим для громадськості міста. Враховуючи вищевикладене, 
запропонував взяти до відома даний проект рішення міської ради та 
визначитися щодо голосування під час сесії Кіровоградської міської ради. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома проект 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». 

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 



 
4. СЛУХАЛИ: 

Господарикову О.П., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 
проекту рішення Кіровоградської міської ради № 552 «Про затвердження 
умов оплати праці посадових осіб Кіровоградської міської ради»  
(Дзюбі Н.Є.), ознайомила з основними його положеннями та відповіла  
на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Кріпак С.В. та 
Яремчук В.С. 

 
ВИРІШИЛИ: 

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

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: 

Господарикову О.П., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 
проекту рішення Кіровоградської міської ради № 704 «Про затвердження 
умов оплати праці посадових осіб Кіровоградської міської ради»  
(Райковичу А.П.) та ознайомила з основними його положеннями. 

 
ВИРІШИЛИ: 

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

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: 

Господарикову О.П., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 
проекту рішення Кіровоградської міської ради № 705 «Про затвердження 
умов оплати праці посадових осіб Кіровоградської міської ради»  
(Табалову А.О.) та ознайомила з основними його положеннями. 

 
ВИРІШИЛИ: 

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

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 



 
7. СЛУХАЛИ: 

Пузакову А.А., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 
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», ознайомила  
з основними його положеннями та відповіла на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Яремчук В.С. та 
Музичук В.В. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бєжан М.М., голова постійної комісії Кіровоградської міської ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 
прав споживачів, який зауважив, що перед тим, як надавати на розгляд 
постійної комісії даний проект рішення необхідно було підготувати 
розширену інформацію про стан виконання Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва, вказавши скільки коштів було та буде витрачено 
і на що саме. У зв’язку з тим, що доповідач не змогла пояснити, на які 
конкретно заходи будуть витрачені заплановані кошти, запропонував взяти 
до відома вищезазначений проект рішення міської ради. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома проект 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». 

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ: 

Пузакову А.А., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 
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», відповіла на запитання членів комісії та запропонувала 
виключити пункт 2 з вищезазначеного проекту рішення міської ради. 

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М. та Яремчук В.С. 
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Виключити пункт 2 з 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». 

2. Погодити проект 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» з урахуванням вищезазначеної зміни. 

Результати голосування: 
«за» – 5 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 

 
 
 
 
Голова комісії         М.Бєжан 
 
 
Секретар комісії         В.Яремчук 
 


