
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л   №  19 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради  

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

захисту прав споживачів 
 

від 14 листопада 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: Захаров І.М., Калапа С.Г.,  

Кріпак С.В. (відповідно до заяви  

від 13 листопада 2017 року № 229 

(додається) 
 

Запрошені: 

 

Балакірєва С.М. – начальник відділу 

кадрової роботи Кіровоградської міської 

ради, 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради, 

Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату Кіровоградської міської ради, 

Паливода А.А. – начальник управління 

економіки Кіровоградської міської ради 
 

Присутні: Музичук В.В. – заступник директора 

комунального підприємства 

«Електротранс» Кіровоградської міської 

ради», 

представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

1. Про обрання секретаря постійної комісії міської ради з питань 

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

споживачів 

Доповідає: 

 

Бєжан М.М. – голова постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань 

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

споживачів 

 

 2. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради  

№ 1347 «Про реорганізацію та внесення змін до рішень Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263, від 27 червня 2017 року № 993» 

Доповідає: 

 

Балакірєва С.М. – начальник відділу 

кадрової роботи Кіровоградської 

міської ради 

 

 3. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради  

№ 1227 «Про зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання» 

Доповідає: 

 

Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату Кіровоградської міської ради 

 

 4. Про погодження доопрацьованого проекту рішення Кіровоградської 

міської ради № 1346 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 

інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних 

закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому» 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – начальник 

управління економіки Кіровоградської 

міської ради 

 

 5. Про погодження доопрацьованого проекту рішення Кіровоградської 

міської ради № 1180 «Про надання згоди на участь Кіровоградської міської 

ради у проектах Європейського Банку Реконструкції та Розвитку» 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – начальник 

управління економіки Кіровоградської 

міської ради 

 

6. Про виконання протокольного доручення постійної комісії міської 

ради від 11 серпня 2017 року протокол № 17 (пункт 1) 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – начальник 

управління економіки Кіровоградської 

міської ради 

 

7. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради  

№ 1206 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

від 15 березня 2017 року № 847 «Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому  

на 2017 рік» (зі змінами)» 
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Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради 

 

8. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради  

№ 1207 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

від 29 березня 2016 року № 150 «Про створення комунального підприємства 

«Електротранс» Кіровоградської міської ради», затвердження Статуту  

та передачу матеріальних цінностей» 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради 

 

9. Про розгляд питання щодо забезпечення мікрорайонів міста 

транспортом великої місткості за маршрутами № 103, 118, 123, 130  

(звернення від 11 серпня 2017 року депутата Кіровоградської міської ради 

Шамардіна О.С.) 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради 

 

10. Про розгляд питання щодо продовження маршруту № 116 або 

створення нового маршруту № 116-а (звернення від 16 серпня 2017 року  

№ 5 депутата Кіровоградської міської ради Дриги В.В.) 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради 

 

11. Про виконання протокольних доручень постійної комісії міської 

ради від 11 серпня 2017 року протокол № 17 (пункти 1, 3, 4, 5) 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради 

 

12. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради  

№ 1335 «Про затвердження Програми виконання доручень виборців 

депутатами Кіровоградської міської ради VІІ скликання на 2018-2020 роки  

та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених  

на фінансування цієї Програми» 

Доповідає: 

 

Цертій О.М. – депутат 

Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання 
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1. СЛУХАЛИ: 

Бєжана М.М., який нагадав членам постійної комісії, що відповідно до 

рішення Кіровоградської міської ради від 04 вересня 2017 року № 1127 в 

складі постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 

сфери послуг, захисту прав споживачів відбулися зміни, тому запропонував 

обрати секретаря постійної комісії міської ради. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати секретарем постійної комісії Кіровоградської міської ради  

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

прав споживачів Захарова Ігоря Миколайовича. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Балакірєву С.М., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення Кіровоградської міської ради № 1347 «Про реорганізацію та 

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року 

№ 3263, від 27 червня 2017 року № 993», ознайомила з основними його 

положеннями та відповіла на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М. та Музичук В.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради  

№ 1347 «Про реорганізацію та внесення змін до рішень Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263, від 27 червня 2017 року № 993». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Масло Л.Я., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проекту 

рішення Кіровоградської міської ради № 1227 «Про зняття з контролю 

окремих рішень Кіровоградської міської ради сьомого скликання» та 

ознайомила з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради  

№ 1227 «Про зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

 Паливоду А.А., який ознайомив присутніх з доопрацьованим проектом 

рішення Кіровоградської міської ради № 1346 «Про залучення кредиту 

НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення  

в м. Кропивницькому» та відповів на запитання. 

 

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 економіки Кіровоградської 

міської ради надати членам постійної комісії інформацію щодо дислокацій 

світлоточок, які мають бути замінені в рамках проекту НЕФКО. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Погодити доопрацьований проект рішення Кіровоградської міської 

ради № 1346 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 

інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних 

закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому». 

 2. Доручити управлінню економіки Кіровоградської міської ради  

на наступне засідання постійної комісії з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів надати інформацію 

щодо дислокацій світлоточок, які мають бути замінені в рамках проекту 

НЕФКО. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Паливоду А.А., який ознайомив присутніх з доопрацьованим проектом 

рішення Кіровоградської міської ради № 1180 «Про надання згоди на участь 

Кіровоградської міської ради у проектах Європейського Банку Реконструкції 

та Розвитку» та основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення Кіровоградської міської 

ради № 1180 «Про надання згоди на участь Кіровоградської міської ради  

у проектах Європейського Банку Реконструкції та Розвитку». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 



 6 

6. СЛУХАЛИ: 

 Паливоду А.А., який ознайомив присутніх з інформацією щодо 

актуальності та необхідності залучення кредитних та інвестиційних коштів 

на реалізацію проектів «Модернізація громадського транспорту  

у м. Кропивницькому» та «Підвищення енергоефективності громадських 

будівель м. Кропивницького». 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Інформацію начальника управління економіки Кіровоградської міської 

ради Паливоди А.А. про виконання протокольного доручення постійної 

комісії міської ради від 11 серпня 2017 року протокол № 17 (пункт 1) щодо 

актуальності та необхідності залучення кредитних та інвестиційних коштів 

на реалізацію проектів «Модернізація громадського транспорту  

у м. Кропивницькому» та «Підвищення енергоефективності громадських 

будівель м. Кропивницького» взяти до відома. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Вергуна О.С., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення Кіровоградської міської ради № 1206 «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 847 «Про 

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік» (зі змінами)», ознайомив  

з основними його положеннями та відповів на запитання. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради  

№ 1206 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

від 15 березня 2017 року № 847 «Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на  

2017 рік» (зі змінами)». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення Кіровоградської міської ради № 1207 «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 150 «Про 

створення комунального підприємства «Електротранс» Кіровоградської 

міської ради», затвердження Статуту та передачу матеріальних цінностей» та 

ознайомив з основними його положеннями. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради  

№ 1207 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

від 29 березня 2016 року № 150 «Про створення комунального підприємства 

«Електротранс» Кіровоградської міської ради», затвердження Статуту та 

передачу матеріальних цінностей». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який проінформував присутніх про забезпечення 

мікрорайонів міста транспортними засобами великої місткості за 

маршрутами № 103, 118, 123, 130. 

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

Музичук В.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Інформацію начальника управління розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради Вергуна О.С. щодо забезпечення мікрорайонів 

міста транспортними засобами великої місткості за маршрутами  

№ 103, 118, 123, 130 взяти до відома. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який проінформував присутніх про внесення змін до 

схеми руху маршруту № 116. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Інформацію начальника управління розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради Вергуна О.С. щодо внесення змін до схеми руху 

маршруту № 116 взяти до відома. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який проінформував присутніх про виконання 

протокольних доручень постійної комісії міської ради від 11 серпня 2017 року 

протокол № 17 (пункти 1, 3, 4, 5). 
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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 запросити на наступне засідання 

постійної комісії представників Управління Держпраці у Кіровоградській 

області для надання інформації про результати проведеної перевірки 

підприємств-перевізників. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника управління розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради Вергуна О.С. щодо виконання протокольних 

доручень постійної комісії міської ради від 11 серпня 2017 року протокол  

№ 17 (пункти 1, 3, 4, 5) взяти до відома. 

 2. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради на наступне засідання постійної комісії з питань 

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

споживачів запросити представників Управління Держпраці  

у Кіровоградській області для надання інформації про результати проведеної 

перевірки підприємств-перевізників, що обслуговують міські маршрути 

загального користування. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Бєжана М.М., який запропонував зняти з розгляду постійної комісії 

міської ради проект рішення Кіровоградської міської ради № 1335 «Про 

затвердження Програми виконання доручень виборців депутатами 

Кіровоградської міської ради VІІ скликання на 2018-2020 роки та Положення 

про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї 

Програми» у зв’язку з відсутністю доповідача Цертія О.М., депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання та розглянути 

вищезазначений проект рішення міської ради на наступному засіданні 

постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів. 

 

 

 

Голова комісії         М.Бєжан 


