
УКРАЇНА 

 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №  14 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради  

з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, 

захисту прав споживачів 

 
від 07 березня 2017 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.,  

Кріпак С.В. (відповідно до заяви  

від 06 березня 2017 року № 123 

(додається), 

Ксеніч В.М. 

 

Запрошені: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради, 

Табалов А.О. – секретар Кіровоградської 

міської ради, 

Топчій П.С. – автор електронної петиції, 

Цертій О.М. – депутат Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання 

 

Присутні: Горбовський С.В. – начальник управління 

по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення 

Кіровоградської міської ради, 

Максюта А.В. – начальник спеціалізованої 

інспекції Кіровоградської міської ради, 

представники засобів масової інформації 
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Порядок денний: 

1. Про розгляд електронної петиції щодо скасування підвищення 

вартості проїзду у міському громадському транспорті від 01 березня  

2017 року 

Доповідає: 

 

Топчій П.С. – автор електронної 

петиції 

 

2. Про погодження доопрацьованого проекту рішення Кіровоградської 

міської ради № 961 «Про скасування рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16.02.2017 року» 

Доповідає: 

 

Цертій О.М. – депутат 

Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання 

 

1. СЛУХАЛИ: 
Топчія П.С., який ознайомив членів комісії з електронною петицією 

щодо скасування підвищення вартості проїзду у міському громадському 

транспорті від 01 березня 2017 року та відповів на запитання членів комісії. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати електронну петицію щодо скасування підвищення вартості 

проїзду у міському громадському транспорті. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Цертія О.М., який ознайомив членів комісії з доопрацьованим проектом 

рішення Кіровоградської міської ради № 961 «Про скасування рішень 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 16.02.2017 року», 

пояснив причини підготовки та основні його положення. 

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

Цертій О.М. та Вергун О.С. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 Яремчук В.С., секретар постійної комісії Кіровоградської міської ради  

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

прав споживачів, яка запропонувала об’єднати електронну петицію щодо 

скасування підвищення вартості проїзду у міському громадському транспорті 

від 01 березня 2017 року і доопрацьований проект рішення Кіровоградської 

міської ради № 961 «Про скасування рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16.02.2017 року» в одне питання та винести 

його на розгляд другого засідання восьмої сесії Кіровоградської міської ради. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення Кіровоградської міської 

ради № 961 «Про скасування рішень виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 16.02.2017 року». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 
Об’єднати електронну петицію щодо скасування підвищення вартості 

проїзду у міському громадському транспорті від 01 березня 2017 року і 

доопрацьований проект рішення Кіровоградської міської ради № 961 «Про 

скасування рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 

16.02.2017 року» в одне питання та винести його на розгляд другого 

засідання восьмої сесії Кіровоградської міської ради. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

 

Голова комісії         М.Бєжан 

 

 

Секретар комісії         В.Яремчук 


