
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л   №  11
засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради 

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

від 27 січня 2017 року м. Кропивницький

Голова комісії Бєжан М.М.

Присутні члени комісії: Мельниченко  О.К.  –  заступник  голови
комісії, 
Ксеніч В.М., Рокожиця О.Л.

Відсутні члени комісії: Яремчук В.С. – секретар комісії,
Калапа С.Г., 
Кріпак  С.В.  (відповідно  до  заяви  
від 27 січня 2017 року № 115 (додається)

Запрошені: Горбовський С.В. –  начальник управління
по  сприянню  розвитку  торгівлі  та
побутового  обслуговування  населення
Кіровоградської міської ради,
Грабенко О.В. – заступник міського голови
з  питань  діяльності  виконавчих  органів
ради,
Каленчук  Б.В.  –  директор  комунального
підприємства «Ринково-побутові послуги»
Кіровоградської міської ради»,
Кривий  В.Г.  –  директор  комунального
підприємства  «Елегант  М»
Кіровоградської міської ради»

Присутні: Дрига  В.В.  –  депутат  Кіровоградської
міської ради сьомого скликання,
Максюта А.В. – начальник спеціалізованої
інспекції Кіровоградської міської ради,
Шамардін О.С. – депутат Кіровоградської
міської ради сьомого скликання,
представники засобів масової інформації



Порядок денний:
1. Про підсумки роботи комунального підприємства «Елегант М»

Кіровоградської міської ради» за 2016 рік та плани на 2017 рік
Доповідає: Кривий В.Г.  – директор  комунального

підприємства  «Елегант  М»
Кіровоградської міської ради»

2. Про підсумки роботи комунального підприємства «Ринково-побутові
послуги» Кіровоградської міської ради» за 2016 рік та плани на 2017 рік

Доповідає: Каленчук  Б.В.  –  директор
комунального підприємства «Ринково-
побутові  послуги» Кіровоградської
міської ради»

3.  Про  проведену  роботу  з  демонтажу  самовільно  встановлених
тимчасових споруд

Доповідає: Горбовський  С.В.  –  начальник
управління  по  сприянню  розвитку
торгівлі та побутового обслуговування
населення  Кіровоградської  міської
ради

4.  Про  розміщення  відкритих  літніх  майданчиків  на  літній  сезон  
2017 року

Доповідає: Горбовський  С.В.  –  начальник
управління  по  сприянню  розвитку
торгівлі та побутового обслуговування
населення  Кіровоградської  міської
ради

1. СЛУХАЛИ:
Кривого В.Г.,  який  проінформував про підсумки роботи комунального

підприємства  «Елегант  М»  Кіровоградської  міської  ради»  за  2016  рік  
та плани на 2017 рік. Відповів на запитання членів комісії.

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Мельниченко О.К.,
Грабенко О.В. та Шамардін О.С.

2. СЛУХАЛИ:
Каленчука  Б.В.,  який  проінформував  про  підсумки  роботи

комунального  підприємства  «Ринково-побутові  послуги» Кіровоградської
міської ради» за 2016 рік та плани на 2017 рік. Відповів на запитання членів
комісії.

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Мельниченко О.К.,
Грабенко О.В., Горбовський С.В., Шамардін О.С. та Максюта А.В.
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3. СЛУХАЛИ:
Горбовського  С.В.,  який  проінформував  про  проведену  роботу  

з  демонтажу  самовільно  встановлених  тимчасових  споруд та  відповів  
на запитання членів комісії.

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Мельниченко О.К.  
та Грабенко О.В.

4. СЛУХАЛИ:
Горбовського  С.В.,  який  повідомив,  що  управлінням  по  сприянню

розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення міської ради було
підготовлено проект рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  «Про  визначення  уповноваженою  юридичною  особою».
Вищезазначеним  рішенням  запропоновано  визначити  уповноваженою
юридичною особою управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового
обслуговування  населення  міської  ради,  яке  матиме  право  укладати  
з суб’єктами господарювання договори на право тимчасового користування
окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності
під  розміщення  відкритих  літніх  майданчиків  для  здійснення
підприємницької  діяльності.  Укладання  договорів  дасть  можливість
збільшити  надходження  коштів  до  міського  бюджету.  Питання  щодо
демонтажу  відкритих  літніх  майданчиків  врегульовані  в  Положенні  про
порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою
комунальної  власності  під  розміщення  відкритих  літніх  майданчиків  для
здійснення  підприємницької  діяльності,  затвердженому  рішенням
Кіровоградської міської ради від 29 вересня 2015 року № 4685. 

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Мельниченко О.К.,
Грабенко О.В. та представники засобів масової інформації.

Голова комісії М.Бєжан

3


