
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА

П Р О Т О К О Л  № 17
засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань

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

від 11 серпня 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.,  Ксеніч В.М.

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

        Паливода А.А. - начальник управління економіки
                                                 Кіровоградської міської ради
        
Присутні:                               представники засобів масової інформації

Порядок денний:

1.  Про  виконання  протокольного  доручення   виїзного  засідання
постійної  комісії Кіровоградської  міської  ради  з  питань  промисловості,
транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав  споживачів від
12.05.2017  року  (протокол  №  16,  пункт  2)  щодо  можливості  залучення
інвестиційних коштів для розвитку мережі електричного транспорту в місті
Кропивницькому (лист управління економіки  Кіровоградської міської ради
від 12.07.2017 № 960/21у)

Доповідає:
Паливода А.А. - начальник управління
економіки      Кіровоградської міської 
ради                                           

2.  Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради
№  1180  “Про  надання  згоди  на  участь  Кіровоградської  міської  ради  у
проектах Європейського Банку Реконструкції та Розвитку”



2

Доповідає:
Паливода А.А. - начальник управління
економіки      Кіровоградської міської 
ради   
                                        

3.  Про  виконання   протокольних   доручень   постійної   комісії
Кіровоградської  міської  ради  з  питань  промисловості,  транспорту,  зв’язку,
торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав  споживачів від  23.03.2017  року  та
12.05.2017 (протоколи № 15 та № 16)

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

4. Про розподіл придбаних 20 автобусів по міським маршрутам міста
Кропивницького  та режим їх роботи

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

5.  Про надання інформації щодо  перевірки підприємств-перевізників
на  предмет  працевлаштування  водіїв  з  управлінням  Держпраці  в
Кіровоградській області

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

1. СЛУХАЛИ:

Паливоду  А.А.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  виконанням
протокольного  доручення   виїзного  засідання  постійної  комісії
Кіровоградської  міської  ради  з  питань  промисловості,  транспорту,  зв’язку,
торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів від 12.05.2017 року (протокол
№  16,  пункт  2)  щодо  можливості  залучення  інвестиційних  коштів  для
розвитку  мережі  електричного  транспорту  в  місті  Кропивницькому  (лист
управління  економіки   Кіровоградської  міської  ради  від  12.07.2017
№ 960/21у).

Андрій  Анатолійович  зазначив,  що  для  вирішення   важливого  для
мешканців міста  і в той же час глобального проекту необхідно великі кошти,
яких зараз в місті немає, тому   для розвитку мережі електричного транспорту
в  місті  Кропивницькому  необхідно  залучення  інвестиційних  коштів  і
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повідомив  про  співпрацю  з  ЄБРР,  про  зустрічі   в  лютому  та  в  березні
2017  року,  в  ході  яких  обговорювались  питання  щодо  кредитування  по
проектам “Модернізація  громадського транспорту  у  м.  Кропивницький” та
“Підвищення енергоефективності громадських будівель м. Кропивницького”.

Відповідно  до  проекту  “Модернізація  громадського  транспорту  у
м.  Кропивницький”  для  забезпечення  транспортного  обслуговування
мікрорайонів  міста  Кропивницький  електротранспортом:  а  саме:  вулиць
Яновського,  Садової,  Кропивницького,  Шевченка,  Башкирської,
Холодноярської,  бульвару  Студентський  необхідно  побудувати  нову
тролейбусну лінію протяжністю 12,5 км. Будівництво ліній розраховується в
обох напрямках руху з орієнтовною вартістю 5000,0 тис. грн. за 1 км. 

Також  Паливода  А.А.  повідомив,  що  для  забезпечення  живлення
запроектованої   вищевказаної  контактної  мережі  необхідно  побудувати  ще
4 тягові підстанції з орієнтовною вартістю однієї близько 30000,0 тис. грн.

Разом  з  тим,  для  обслуговування  вищевказаних  вулиць  та  для
підвищення  якості  транспортного  обслуговування  населення
м. Кропивницького необхідно придбати  20  нових тролейбусів, орієнтовна
вартість одного складає 5000,0 тис. грн. 

Тому,  для  впровадження  всіх  зазначених  заходів  та  придбання
необхідної техніки  потрібно 282,0 млн.грн.

По  проекту  “Підвищення  енергоефективності  громадських  будівель
м. Кропивнийцького”, який передбачає повну термомодернізацію приблизно
40 будівель бюджетної сфери необхідно 190,0 млн.грн.

За результатами зустрічей Паливода А.А. повідомив членів комісії, що
підготовлені необхідні  документи, в тому числі і фінансові, для визначення
ЄБРР можливості фінансування двох проектів по кредитах та зазначив, що на
даний  час  від  Європейського  Банку  Реконструкції  та  Розвитку  (ЄБРР)  до
управління економіки Кіровоградської міської ради надійшов проект Угоди
про  підготовку  кредитного  фінансування  по  проекту  “Модернізація
громадського транспорту у  м. Кропивницький”.

Угодою планується залучити кредитні кошти ЄБРР в сумі 8, 0 млн.євро,
включаючи кредит від Фонду “Чистих Технологій” в сумі до 2,0 млн.євро, а
також  інвестиційний   грант  від  Східноєвропейського  партнерства  з
енергоефективності довкілля в сумі 2,0 млн.євро.

По  проекту  “Підвищення  енергоефективності  громадських  будівель
м.  Кропивнийцького”  орієнтовний  розмір  кредиту  до  6,5  млн.євро,
включаючи кредит від Фонду “Чистих Технологій” в сумі до 1,5 млн.євро.

Також,  Андрій  Анатолійович  відповів  на  питання  присутніх  членів
комісії щодо термінів погашення кредитів, а саме:

Строк погашення кредиту:  до  13 років,  включаючи пільговий період
3  роки  і  строк  погашення   суми   10  років  та  повідомив   про   розмір
процентної  ставки  для коштів  ЄБРР маржа до  7% річних шестимісячну
ставку, яка підлягатиме поступовому коригуванню як у бік збільшення, так і у
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бік  зменшення,  залежно  від  кретитного  рейтингу  міста,  але  для   маржа
1% фіксована. Разова комісія (1,2 %) від сукупної основної суми Кредиту.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  Бєжан  М.М.,  Яремчук  В.С.,
Мельниченко О.К., Рокожиця О. Л., Паливода А.А. та Вергун О.С.

ВИРІШИЛИ:

1.  Надати  доручення  управлінню  економіки  Кіровоградської  міської
ради підготувати всім депутатам міської ради  інформацію і розрахунки щодо
доцільності   та  необхідності  кредитного  фінансування  по  проекту
“Модернізація  громадського  транспорту  у   м.  Кропивницький”  та
“Підвищення  енергоефективності  громадських  будівель
м. Кропивницького” та залучення інвестиційних коштів для розвитку мережі
електричного  транспорту  в  м.  Кропивницькому,  в  тому  числі  по  селищу
Новому і по маршрутам  №102 і  №104.

2.  Надати  доручення  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської  міської  ради   підготувати   інформацію  всім  депутатам
міської  ради  для  більш  детального  вивчення  і  глибокого  аналізу  про
пасажиропотік, вартість розрахунків в розрізі  кожного мікрорайону, в тому
числі  по селищу Новому, по вулиці Садовій (№102, №104) та надати схеми
поліпшення транспортного сполучення мікрорайонів міста Кропивницького
задля  розвантаження  центральної  частини  міста  щодо   необхідності
кредитного  фінансування  та  залучення  інвестиційних коштів  для  розвитку
мережі електричного транспорту в м. Кропивницькому.

3.  Надати  доручення  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської  міської  ради   підготувати   інформацію  всім  депутатам
міської  ради  про  проведення  нових  тендерів  по  перевезенню пасажирів  в
м. Кропивницькому  на наступний рік, враховуючи нові мережі електричного
транспорту.

4.  Повернутись  до  розгляду   вищезазначеного  питання   після
обговорень  з депутатами та мешканцями міста Кропивницького. 
 

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

Рішення прийнято.
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2. СЛУХАЛИ:

Паливоду  А.А.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
Кіровоградської  міської  ради  №  1180  “Про  надання  згоди  на  участь
Кіровоградської міської ради у проектах Європейського Банку Реконструкції
та Розвитку”.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  Бєжан  М.М.,  Яремчук  В.С.,
Мельниченко О.К., Рокожиця О. Л. та Паливода А.А.

ВИРІШИЛИ:

Проект рішення Кіровоградської  міської  ради  № 1180 “Про надання
згоди  на  участь  Кіровоградської  міської  ради  у  проектах  Європейського
Банку Реконструкції та Розвитку” взяти до відома.

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

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:

 Вергуна  О.С.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  виконанням
протокольного  доручення   виїзного  засідання  постійної  комісії
Кіровоградської  міської  ради  з  питань  промисловості,  транспорту,  зв’язку,
торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав  споживачів  від  23.03.2017  року  та
12.05.2017 (протоколи № 15 та № 16).

Олександр Сергійович повідомив, що спільно з управлінням Держпраці
у  Кіровоградській  області  в  березні  та  в  червні  2017 року  було здійснено
перевірки  підприємств,  які  обслуговують  міські  маршрути   міста
Кропивницького та  виявлено багато порушень, які станом на 30.07.17 року
були усунені в повному обсязі.

ВИСТУПИЛИ:

Яремчук  В.С,  яка  зазначила  щодо  недопущення   порушення  вимог
законодавства  на  підприємствах,  які  обслуговують міські  маршрути  міста
Кропивницького,  в  частині  кількості  працюючих  водіїв  на  маршрутках  і
офіційно  оформлених.  І  запропонувала  начальнику   управління  розвитку
транспорту  та  зв’язку  Кіровоградської  міської  ради   надати  інформацію,
скільки працюючих водіїв  і скільки офіційно оформлених водіїв  на кожному
з підприємств, які обслуговують міські маршрути  міста  Кропивницького. 

В  обговоренні  питання  взяли  участь  Бєжан  М.М.,  Яремчук  В.С.,
Мельниченко О.К., Рокожиця О. Л.  та Вергун О.С. 
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ВИРІШИЛИ:

        Надати  доручення  управління  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської  міської  ради  доопрацювати  питання  щодо  офіційного
оформлення водіїв на кожному з підприємств та підготувати інформацію на
наступне  засідання  даної  комісії  :  скільки  працюючих  водіїв   і  скільки
офіційно оформлених водіїв   на кожному з  підприємств,  які  обслуговують
міські маршрути  міста  Кропивницького.

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

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:

Вергуна О.С., який ознайомив членів комісії з   розподілом придбаних
20 автобусів по міським маршрутам міста Кропивницького, із схемою руху
майбутніх автобусних  маршрутів та  повідомив про режим їх роботи.

Також,  Олександр  Сергійович  зазначив,  що  відповідно  до  наданих
пропозицій депутатів міської ради  питання щодо розподілу придбаних   20
автобусів та схеми  руху по міським маршрутам міста Кропивницького будуть
розглянуті  на  черговому   засіданні  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської ради.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  Бєжан  М.М.,  Яремчук  В.С.,
Мельниченко О.К., Рокожиця О. Л.  та Вергун О.С. 

ВИРІШИЛИ:

 Доручити управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської
міської  ради  доопрацювати  питання   з  депутатами   міської  ради  щодо
затвердження маршрутів та розподіл придбаних 20 транспортних засобів  і
повторно  винести  на  розгляд  засідання  постійної  комісії  Кіровоградської
міської  ради  з  питань  промисловості,  транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери
послуг, захисту прав споживачів.

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

Рішення прийнято.
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5. СЛУХАЛИ:

Вергуна О.С., який ознайомив членів комісії з результатами перевірки,
з актами перевірки підприємств-перевізників на предмет працевлаштування
водіїв з Управлінням Держпраці в Кіровоградській області.

ВИСТУПИЛИ:

Яремчук  В.С,  яка  запропонувала  надати  доручення  управлінню
розвитку  транспорту  та  зв’язку  Кіровоградської  міської  ради   зробити
позапланові  перевірити  на  кожному  з  підприємств  щодо  наявності
працюючих  і офіційно оформлених водіїв та  підготувати  інформацію щодо
кількості  оформлених  водіїв,   які  обслуговують  міські  маршрути   міста
Кропивницького.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  Бєжан  М.М.,  Яремчук  В.С.,
Мельниченко О.К., Рокожиця О. Л.  та Вергун О.С. 

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію начальника управління розвитку транспорту та зв’язку
Кіровоградської  міської  ради  щодо  проведеної  перевірки  підприємств-
перевізників на предмет працевлаштування водіїв з управлінням Держпраці в
Кіровоградській області взяти до відома.

2.  Доручити  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської  міської  ради  повторно  винести  на  розгляд  засідання
постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  з  питань  промисловості,
транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав  споживачів
затвердження маршрутів та розподіл придбаних 20 транспортних засобів.

3.  Надати  доручення  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради  зробити позапланові  перевірити на кожному з
підприємств щодо наявності  працюючих  і  офіційно оформлених водіїв та
підготувати   інформацію  щодо  кількості  оформлених  водіїв,   які
обслуговують міські маршрути  міста  Кропивницького.

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

Рішення прийнято.

Голова комісії                                                                                       М.Бєжан

Секретар комісії                                                                                  В.Яремчук


