
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л   №  15
засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради 

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

від 23 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  22  березня  2017  року  №  136
(додається),
Ксеніч В.М.

Запрошені: Вербецький  К.Б. –  автор  електронної
петиції,
Вергун  О.С.  –  начальник  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради,
Горбовський С.В. –  начальник управління
по  сприянню  розвитку  торгівлі  та
побутового  обслуговування  населення
Кіровоградської міської ради

Присутні: представники засобів масової інформації

Порядок денний:
1.  Про  розгляд  електронної  петиції  від  09  березня  2017  року  щодо

тролейбусного сполучення за маршрутом № 274 (8 км до 101-го мікрорайону)
м. Кропивницький – сел. Нове, Фортечний район, м. Кропивницький

Доповідає: Вербецький К.Б. –  автор електронної
петиції

2. Про розгляд проекту рішення виконавчого комітету Кіровоградської
міської  ради  «Про  погодження  місць  під  розміщення  відкритих  літніх
майданчиків  для  здійснення  підприємницької  діяльності  на  території  
міста Кропивницького»



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

1. СЛУХАЛИ:
Вербецького  К.Б.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  електронною

петицією  щодо тролейбусного сполучення за маршрутом № 274 (8 км до  
101-го  мікрорайону)  м.  Кропивницький  –  сел.  Нове,  Фортечний  район,  
м. Кропивницький від 09 березня 2017 року.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  Бєжан  М.М.,  Яремчук  В.С.  
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  управлінню  розвитку  транспорту  та
зв’язку  Кіровоградської  міської  ради  підготувати  економічно-обгрунтовані
розрахунки щодо витрат, необхідних для тролейбусного сполучення за марш-
рутом № 274 (8 км до 101-го мікрорайону) м. Кропивницький – сел. Нове,
Фортечний район, м. Кропивницький.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати електронну петицію щодо тролейбусного сполучення за
маршрутом  №  274  (8  км  до  101-го  мікрорайону)  м.  Кропивницький  –  
сел. Нове, Фортечний район, м. Кропивницький.

2.  Доручити  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради у місячний термін:

опрацювати  електронну  петицію щодо  тролейбусного  сполучення  за
маршрутом  №  274  (8  км  до  101-го  мікрорайону)  м.  Кропивницький  –  
сел. Нове, Фортечний район, м. Кропивницький;

підготувати  економічно-обгрунтовані  розрахунки  щодо  витрат,
необхідних для тролейбусного сполучення за маршрутом № 274 (8 км до  
101-го  мікрорайону)  м.  Кропивницький  –  сел.  Нове,  Фортечний  район,  
м. Кропивницький;

надати  пропозиції  щодо  вирішення  вищезазначеного  питання  на
розгляд  постійної  комісії Кіровоградської  міської  ради  з  питань
промисловості,  транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав
споживачів.
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Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:
Горбовського С.В., який ознайомив членів комісії з проектом  рішення

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  «Про погодження місць
під  розміщення  відкритих  літніх  майданчиків  для  здійснення
підприємницької  діяльності  на  території  міста  Кропивницького»,  пояснив
причини підготовки, основні його положення та відповів на запитання членів
комісії.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИСТУПИЛИ:
Бєжан  М.М.,  голова  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  

з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав  споживачів,  який  запропонував  щоб  всі  суб’єкти  господарювання
погодили  з  депутатом  Кіровоградської  міської  ради  місця  під  розміщення
відкритих літніх майданчиків. Також запропонував не погоджувати місце під
розміщення відкритого літнього майданчика за адресою: вул. Вокзальна, 2/30,
біля кафе «Зустріч»,  у зв’язку з тим, що біля кафе знаходиться капітальне
будівництво.

Рокожиця О.Л.,  член постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради з
питань  промисловості,  транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери  послуг,  захисту
прав споживачів,  який запропонував не погоджувати місця під розміщення
відкритого  літнього  майданчика  за  адресою:  вул.  Космонавта  Попова,  20,
корп. 1, біля кафе «Амшер» та вул. Космонавта Попова, біля РАГСу, у зв’язку
з  чисельними  скаргами  мешканців  прилеглих  будинків  на  роботу
вищезазначених літніх майданчиків.

Яремчук В.С., секретар постійної комісії Кіровоградської міської ради 
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав споживачів,  яка запропонувала не погоджувати місце під  розміщення
відкритого літнього майданчика за адресою: вул. Дворцова, 1, у зв’язку з тим,
що у Ковалівському парку розміщені дитячі майданчики та атракціони.

ВИРІШИЛИ:
1.  Рекомендувати  управлінню  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та

побутового  обслуговування  населення  Кіровоградської  міської  ради
повідомити  суб’єктів  господарювання,  які  виявили  бажання  розмістити
відкриті  літні  майданчики  для  здійснення  підприємницької  діяльності на
території  міста  Кропивницького щодо  необхідності  погодження  депутатом
Кіровоградської  міської  ради  відповідного  виборчого  округу  місць  під
розміщення літніх майданчиків.
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2.  Рекомендувати виконавчому комітету  Кіровоградської міської ради  
не  погоджувати  місць  під  розміщення  відкритих  літніх  майданчиків  для
здійснення підприємницької діяльності на території міста Кропивницького за
адресами:

вул. Вокзальна, 2/30, біля кафе «Зустріч»;
вул. Космонавта Попова, 20, корп. 1, біля кафе «Амшер»;
вул. Дворова, 1, біля кафе;
вул. Космонавта Попова, біля РАГСу.

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

Рішення прийнято.

Голова комісії М.Бєжан

Секретар комісії В.Яремчук
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