
УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  21 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 18 січня 2018 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії Бєжан М.М. 

 

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

комісії, 

Захаров І.М. – секретар комісії, 

Кріпак С.В. 
 

Відсутні члени комісії: Калапа С.Г., Ксеніч В.М., Рокожиця О.Л. 
 

Запрошені: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку Міської 

ради міста Кропивницького, 

Капітонов С.І. – депутат Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, 

Паливода А.А. – директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького 
 

Присутні: Бойко С.В. – депутат Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, 

представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

 1. 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 

 2. Про погодження доопрацьованого проекту рішення Міської ради 

міста Кропивницького № 780 «Про перейменування комунального 

підприємства «Ринково-побутові послуги» Кіровоградської міської ради» та 

затвердження Статуту в новій редакції» 
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Доповідає: 

 

Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 
 

 3. Про погодження доопрацьованого проекту рішення Міської ради 

міста Кропивницького № 788 «Про перейменування комунального 

підприємства «Елегант М» та затвердження Статуту в новій редакції» 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 
 

 4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 1658 «Про розгляд висновку громадської антикорупційної 

експертизи» 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 
 

 5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 1652 «Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями 

розвитку на 2019 і 2020 роки» 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 
 

 6. 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. – директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

7. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 1654 «Про затвердження Програми розвитку  

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому  
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на 2018-2019 роки» 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 

 

8. 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 

 

9. Про роботу ПП «Автобаз – Кіровоград» (лист голови громадської 

організації «Кропивницька міська організація інвалідів «Сила духу» 

Перевєрзєва О.Д.) 

Доповідає: 

 

Бєжан М.М. – голова постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з 

питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, 

захисту прав споживачів 

 

10. 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 

 

1. 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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

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

Кропивницькому». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ: 

 Паливоду А.А., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 780 «Про перейменування комунального підприємства «Ринково-побутові 

послуги» Кіровоградської міської ради» та затвердження Статуту в новій 

редакції» та ознайомив з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 780 «Про перейменування комунального підприємства 

«Ринково-побутові послуги» Кіровоградської міської ради» та затвердження 

Статуту в новій редакції». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Паливоду А.А., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 788 «Про перейменування комунального підприємства «Елегант М»  

та затвердження Статуту в новій редакції» та ознайомив з основними його 

положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проект рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 788 «Про перейменування комунального підприємства 

«Елегант М» та затвердження Статуту в новій редакції». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Паливоду А.А., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького № 1658 «Про розгляд 

висновку громадської антикорупційної експертизи» та ознайомив з 

основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 1658 «Про розгляд висновку громадської антикорупційної експертизи». 

 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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5. СЛУХАЛИ: 

 Паливоду А.А., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького № 1652 «Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку  

міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку  

на 2019 і 2020 роки» та ознайомив з основними його положеннями  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Бєжан М.М., голова постійної комісії Міської ради міста 

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

послуг, захисту прав споживачів, який запропонував управлінню торгівлі та 

побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій у місячних термін підготувати аналіз сфери 

торгівлі міста Кропивницького та надати його на розгляд постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома проект рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 1652 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку  

на 2019 і 2020 роки». 

 2. Доручити управлінню торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького у місячний термін підготувати 

та надати аналіз сфери торгівлі міста Кропивницького на розгляд постійної 

комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 

сфери послуг, захисту прав споживачів. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Паливоду А.А., який проінформував присутніх про виконання 

протокольного доручення постійної комісії міської ради від 14 листопада 

2017 року протокол № 19 (пункт 4) щодо дислокації світлоточок, які мають 

бути замінені в рамках проекту НЕФКО. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальника управління 

економіки Міської ради міста Кропивницького Паливоди А.А. про виконання 

протокольного доручення постійної комісії міської ради від 14 листопада 

2017 року протокол № 19 (пункт 4) щодо дислокації світлоточок, які мають 

бути замінені в рамках проекту НЕФКО. 

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

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького № 1654 «Про 

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки», ознайомив з основними 

його положеннями та відповів на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Бєжан М.М., голова постійної комісії Міської ради міста 

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

послуг, захисту прав споживачів, який запропонував управлінню розвитку 

транспорту та зв’язку міської ради спільно з комунальним підприємством 

«Електротранс» на наступне засідання постійної комісії підготувати план 

розвитку вищезазначеного комунального підприємства на 2018 рік  

та результати роботи за 2017 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома проект рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 1654 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки». 

 2. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради 

міста Кропивницького спільно з комунальним підприємством 

«Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» на наступне засідання 

постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, 

торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів підготувати та надати план 

розвитку вищезазначеного комунального підприємства на 2018 рік  

та результати роботи за 2017 рік. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Бєжана М.М., який запропонував перенести розгляд восьмого питання 

порядку денного на наступне засідання постійної комісії міської ради з 

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

прав споживачів у зв’язку з відсутністю представників Управління Держпраці 

у Кіровоградській області. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести на наступне засідання постійної комісії міської ради  

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

прав споживачів розгляд питання щодо виконання протокольного доручення 

http://kr.dsp.gov.ua/
http://kr.dsp.gov.ua/
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постійної комісії міської ради від 14 листопада 2017 року протокол  

№ 19 (пункт 11). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів дев’яте питання порядку денного щодо 

роботи ПП «Автобаз – Кіровоград» у зв’язку з його неактуальністю,  

так як 18 січня 2018 року о 10.00 уже відбулося засідання конкурсного 

комітету з визначення перевізника на міських маршрутах загального 

користування. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Зняти з розгляду постійної комісії міської ради з питань промисловості, 

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

голови громадської організації «Кропивницька міська організація інвалідів 

«Сила духу» Перевєрзєва О.Д. щодо роботи ПП «Автобаз – Кіровоград». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

Бєжана М.М., який повідомив, що звіт голови постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань промисловості, транспорту, зв’язку, 

торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів був направлений на 

електронні скриньки членам постійної комісії для ознайомлення.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома звіт голови постійної комісії Міської ради міста 

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

послуг, захисту прав споживачів. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 
 

Голова комісії         М.Бєжан 

 

Секретар комісії         І.Захаров 


