
УКРАЇНА 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 
 

 

П Р О Т О К О Л   №  20 

засідання постійної комісії міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 
 

від 18 грудня 2017 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії Бєжан М.М. 
 

Присутні члени комісії: Мельниченко О.К. – заступник голови 

комісії, 

Кріпак С.В., Ксеніч В.М.  
 

Відсутні члени комісії: Захаров І.М. – секретар комісії, 

Калапа С.Г., Рокожиця О.Л. 
 

Запрошені: 

 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління міської ради міста 

Кропивницького, 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку міської 

ради міста Кропивницького, 

Капітонов С.І. – депутат міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, 

Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату міської ради міста 

Кропивницького 
 

Присутні: представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

1. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького 

№ 1609 «Про міський бюджет на 2018 рік» 

Доповідає: 

 

Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління міської ради міста 

Кропивницького 

 

 2. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького 

№ 1617 «Про затвердження перспективного плану роботи міської ради  

на 2018 рік» 
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Доповідає: 

 

Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату міської ради міста 

Кропивницького 

 

 3. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького 

№ 1619 «Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті 

Кропивницькому» 

Доповідає: 

 

Капітонов С.І. – депутат міської ради 

міста Кропивницького сьомого 

скликання 

 

 4. Про виконання протокольного доручення постійної комісії міської 

ради від 14 листопада 2017 року протокол № 19 (пункт 4) про надання 

інформації щодо дислокації світлоточок, які мають бути замінені в рамках 

проекту НЕФКО 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – начальник 

управління економіки міської ради 

міста Кропивницького 

 

 5. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради 

міста Кропивницького № 798 «Про перейменування управління розвитку 

транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради та 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 міської 

ради міста Кропивницького 

 

6. Про виконання протокольного доручення постійної комісії міської 

ради від 14 листопада 2017 року протокол № 19 (пункт 11) 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку міської 

ради міста Кропивницького 

 

7. Про звіт голови постійної комісії міської ради міста Кропивницького 

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

прав споживачів 

Доповідає: 

 

Бєжан М.М. – голова постійної комісії 

міської ради міста Кропивницького  

з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, 

захисту прав споживачів 
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1. СЛУХАЛИ: 

Бочкову Л.Т., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення міської ради міста Кропивницького № 1609 «Про міський 

бюджет на 2018 рік» та ознайомила з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради міста Кропивницького  

№ 1609 «Про міський бюджет на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» – 1. 

Рішення не прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

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

рішення міської ради міста Кропивницького № 1617 «Про затвердження 

перспективного плану роботи міської ради на 2018 рік», ознайомила з 

основними його положеннями та відповіла на запитання. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради міста Кропивницького  

№ 1617 «Про затвердження перспективного плану роботи міської ради  

на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

Після розгляду другого питання депутат міської ради Ксеніч В.М. 

залишив засідання постійної комісії з поважних причин. 

Кворум для проведення засідання постійної комісії відсутній. 

 

СЛУХАЛИ: 

Бєжана М.М., який запропонував на сьогоднішньому засіданні 

постійної комісії розглянути третє питання порядку денного, всі інші питання 

перенести на наступне засідання постійної комісії з питань промисловості, 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Капітонова С.І., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення міської ради міста Кропивницького № 1619 «Про заходи 

щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті Кропивницькому», 

ознайомив з основними його положеннями та відповів на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

Голова комісії         М.Бєжан 


