
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л   №  12
засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради 

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

від 01 лютого 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 01 лютого 2017 року № 116 (додається)

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

Присутні: Білобородова Р.В. – директор ПП «Паритет
Сервіс»,
Бойко  С.В.  –  депутат  Кіровоградської
міської ради сьомого скликання,
Вінницький Д.В. – директор ПП «ОЛІКС»,
Данов  Р.О.  –  директор  ПП
«УкрАвтоІнвест»,
Максюта А.В. – начальник спеціалізованої
інспекції Кіровоградської міської ради,
Москаленко  О.О.  –  головний  спеціаліст
відділу  соціально-економічного  розвитку
та  регуляторної  політики  управління
економіки Кіровоградської міської ради, 
Тарасов  О.М. –  представник  Громадської
ради  при  виконавчому  комітеті
Кіровоградської міської ради,
представники засобів масової інформації



Порядок денний:
1.  Про  підвищення  тарифів  на  проїзд  в  міському  пасажирському

транспорті
Доповідає: Вергун  О.С. –  начальник  управління

розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради

2.  Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради 
№  914  «Про затвердження  Програми  розвитку  міського  пасажирського
транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік»

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

1. СЛУХАЛИ:
Вергуна О.С., який повідомив, що у зв’язку із підвищенням соціальних

нормативів  у  сфері  оплати  праці,  цін  на  паливо-мастильні  матеріали  та
запчастини  для  транспортних  засобів  керівники  підприємств-перевізників,
що  обслуговують  міські  маршрути  загального  користування надали  до
управління  розвитку  транспорту  та  зв’язку  Кіровоградської  міської  ради
розрахунки  тарифів на  перевезення  пасажирів,  вартість  яких  не
переглядалася  з  2015  року.  Враховуючи  вищевикладене  управлінням  були
підготовлені  проекти  рішень  виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської
ради щодо погодження вартості разового проїзду одного пасажира на міських
автобусних маршрутах міста. Всі  розрахунки були проведені відповідно до
наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17 листопада 2009 року
№  1175  «Про  затвердження  Методики  розрахунку  тарифів  на  послуги
пасажирського  автомобільного  транспорту»  та  перевірені  управлінням
економіки Кіровоградської міської ради.

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Мельниченко О.К.,
Ксеніч В.М., Вергун О.С., Москаленко О.О.,  Вінницький Д.В., Данов Р.О. та
Тарасов О.М.

ВИСТУПИЛИ:
Керівники  підприємств-перевізників,  що  обслуговують  міські

маршрути загального користування, які наголосили, що при вартості проїзду
5,00 грн окупляться лише витрати на перевезення пасажирів, а на розвиток
підприємств коштів не залишається.

Бєжан  М.М.,  голова  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав  споживачів,  який  запропонував  керівникам  підприємств-перевізників
надати  на  розгляд  постійної  комісії  інформацію  щодо  підсумків  роботи
підприємств  за 2016 рік, плани на 2017 рік та  детальні обрaхунки всіх
видaтків на пасaжирські перевезення при тарифах 3,50 грн та 5,00 грн.
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2. СЛУХАЛИ:
Вергуна  О.С., який  ознайомив  членів  комісії  з  інформацією  щодо

виконання Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку
у м. Кропивницькому на 2016 рік. 

Пояснив  присутнім  підстави  щодо  підготовки  проекту  рішення
Кіровоградської міської ради  № 914  «Про затвердження Програми розвитку
міського  пасажирського  транспорту  та  зв’язку  у  м.  Кропивницькому  
на  2017  рік», ознайомив  з  основними  його  положеннями та  відповів  
на запитання.

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Мельниченко О.К.,
Ксеніч В.М., Вергун О.С., Бойко С.В. та Тарасов О.М.

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  опрацювати  питання  щодо
впровадження  електронного  квитка  в  громадському  транспорті  
м.  Кропивницького,  що  дасть  можливість  вивчити  пасажиропоток,
проконтролювати  графік  руху  маршрутів  та  надходження  коштів  за
перевезення пасажирів. 

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  Кіровоградської  міської  ради  

№  914  «Про затвердження  Програми  розвитку  міського  пасажирського
транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік».

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

Рішення прийнято.

Голова комісії М.Бєжан
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