
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П Р О Т О К О Л   №  10 
засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі,  

сфери послуг, захисту прав споживачів 
 

від 30 листопада 2016 року м. Кропивницький 
 
Голова комісії Бєжан М.М. 

 
Присутні члени комісії: Яремчук В.С. – секретар комісії, 

Кріпак С.В., Ксеніч В.М. 
 

Відсутні члени комісії: Мельниченко О.К. – заступник голови 
комісії,  
Калапа С.Г., Рокожиця О.Л. 
 

Запрошені: 
 

Вергун О.С. – начальник управління 
розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської 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, 
Масло Л.Я. – начальник управління 
апарату Кіровоградської міської ради, 
Татарко Д.А. – заступник начальника 
управління – начальник відділу 
представництва інтересів в судах 
юридичного управління Кіровоградської 
міської ради,  
Пузакова А.А. – заступник начальника 
управління – начальник відділу соціально-
трудових відносин управління економіки 
Кіровоградської міської ради 
 

Присутні: Завітневич О.О. – генеральний директор 
КТ «Автолегіон – Варванської Ю.В.», 
Музичук В.В. – депутат Кіровоградської 
обласної ради сьомого скликання, 
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представники Громадської ради при 
виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради, 
представники засобів масової інформації 

 
Порядок денний: 

 1. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради  
№ 760 «Про внесення змін до деяких рішень міської ради у зв’язку зі зміною 
географічної назви» 

Доповідає: 
 

Татарко Д.А. – заступник начальника 
управління – начальник відділу 
представництва інтересів в судах 
юридичного управління 
Кіровоградської міської ради 

 
2. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради  

№ 790 «Про затвердження перспективного плану роботи міської ради  
на 2017 рік» 

Доповідає: 
 

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

 
 3. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради  
№ 794 «Про перейменування управління економіки Кіровоградської  
міської ради» 

Доповідає: 
 

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

 
4. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради  

№ 798 «Про перейменування управління розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради та внесення змін до Статуту комунального 
підприємства «Електротранс» Кіровоградської міської ради» 

Доповідає: 
 

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

 
5. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради  

№ 779 «Про перейменування управління по сприянню розвитку торгівлі та 
побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради» 
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Доповідає: 
 

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

 
6. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради  

№ 780 «Про перейменування комунального підприємства «Ринково-побутові 
послуги» Кіровоградської міської ради» 

Доповідає: 
 

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

 
7. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради  

№ 788 «Про перейменування комунального підприємства «Елегант М» 
Кіровоградської міської ради» 

Доповідає: 
 

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

 
8. Про результати розгляду скарг від мешканців міста щодо 

незадовільної роботи міського пасажирського транспорту (8 скарг) 
Доповідає: 

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

 
1. СЛУХАЛИ: 

Татарка Д.А., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 
проекту рішення Кіровоградської міської ради № 760 «Про внесення змін  
до деяких рішень міської ради у зв’язку зі зміною географічної назви»  
та ознайомив з основними його положеннями.  
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ВИСТУПИЛИ: 
 Бєжан М.М., голова постійної комісії Кіровоградської міської ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 
прав споживачів, який 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 
№ 760 «Про внесення змін до деяких рішень міської ради у зв’язку зі зміною 
географічної назви». 

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

 
2. СЛУХАЛИ: 

Масло Л.Я., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проекту 
рішення Кіровоградської міської ради № 790 «Про затвердження 
перспективного плану роботи міської ради на 2017 рік», ознайомила з 
основними його положеннями та відповіла на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М. та Яремчук В.С. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бєжан М.М., голова постійної комісії Кіровоградської міської ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 
прав споживачів, який 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  
№ 790 «Про затвердження перспективного плану роботи міської ради  
на 2017 рік». 

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

 
3. СЛУХАЛИ: 

Пузакову А.А., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 
проекту рішення Кіровоградської міської ради № 794 «Про перейменування 
управління економіки Кіровоградської міської ради» та ознайомила  
з основними його положеннями. 
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ВИСТУПИЛИ: 
 Бєжан М.М., голова постійної комісії Кіровоградської міської ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 
прав споживачів, який 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  
№ 794 «Про перейменування управління економіки Кіровоградської міської 
ради». 

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

 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 
проекту рішення Кіровоградської міської ради № 798 «Про перейменування 
управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради та 
внесення змін до Статуту комунального підприємства «Електротранс» 
Кіровоградської міської ради» та ознайомив з основними його положеннями. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бєжан М.М., голова постійної комісії Кіровоградської міської ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 
прав споживачів, який 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  

№ 798 «Про перейменування управління розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради та внесення змін до Статуту комунального 
підприємства «Електротранс» Кіровоградської міської ради». 

Результати голосування: 
«за» – 4 (одноголосно). 
Рішення прийнято. 
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5. СЛУХАЛИ: 
Бондаренко К.А., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення Кіровоградської міської ради № 779 «Про перейменування 
управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 
населення Кіровоградської міської ради» та ознайомила з основними його 
положеннями. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бєжан М.М., голова постійної комісії Кіровоградської міської ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 
прав споживачів, який 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  
№ 779 «Про перейменування управління по сприянню розвитку торгівлі та 
побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради». 

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

 
 
6. СЛУХАЛИ: 

Бондаренко К.А., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 
проекту рішення Кіровоградської міської ради № 780 «Про перейменування 
комунального підприємства «Ринково-побутові послуги» Кіровоградської 
міської ради» та ознайомила з основними його положеннями. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бєжан М.М., голова постійної комісії Кіровоградської міської ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 
прав споживачів, який 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  
№ 780 «Про перейменування комунального підприємства «Ринково-побутові 
послуги» Кіровоградської міської ради». 

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

Бондаренко К.А., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 
проекту рішення Кіровоградської міської ради № 788 «Про перейменування 
комунального підприємства «Елегант М» Кіровоградської міської ради» та 
ознайомила з основними його положеннями. 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бєжан М.М., голова постійної комісії Кіровоградської міської ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 
прав споживачів, який 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  
№ 788 «Про перейменування комунального підприємства «Елегант М» 
Кіровоградської міської ради». 

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

 
 
8. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С. та Завітневича О.О., які проінформували про результати 
розгляду скарг від мешканців міста щодо незадовільної роботи міського 
пасажирського транспорту та відповіли на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Кріпак С.В.,  
Яремчук В.С., Музичук В.В. та представники Громадської ради при 
виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. 

 
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 розвитку транспорту та 
зв’язку Кіровоградської міської ради в подальшому на розгляд постійної 
комісії готувати інформацію в письмову вигляді та направляти її на 
електронні скриньки членам постійної комісії. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника управління розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради Вергуна О.С. та генерального директора  
КТ «Автолегіон – Варванської Ю.В.» Завітневича О.О. щодо розгляду скарг 
від мешканців міста про незадовільну роботу міського пасажирського 
транспорту взяти до відома. 
 



 8 

2. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради на розгляд постійної комісії Кіровоградської 
міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 
послуг, захисту прав споживачів готувати інформацію в письмову вигляді та 
направляти її на електронні скриньки членам постійної комісії. 

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

 
 
 
Голова комісії         М.Бєжан 
 
Секретар комісії         В.Яремчук 


