
 
 

УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  22 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 06 березня 2018 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії Бєжан М.М. 

 

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

комісії, 

Захаров І.М. – секретар комісії, 

Рокожиця О.Л. 

 

Відсутні члени комісії: Калапа С.Г., Ксеніч В.М., Кріпак С.В. 

(відповідно до заяви від 05 березня  

2018 року № 250 (додається) 

 

Запрошені: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку Міської 

ради міста Кропивницького, 

Паливода А.А. – директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького 

 

Присутні: представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд електронної петиції від 23 лютого 2018 року  

щодо запровадження безготівкової оплати за проїзд – електронний квиток  

у міському пасажирському транспорті загального користування 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 



 2 

 

 2. Про виконання протокольного доручення постійної комісії міської 

ради від 18 січня 2018 року протокол № 21 (пункт 5), інформація про роботу 

управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій міської ради (лист департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій від 21 лютого 2018 року № 291/21д) 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

3. Про виконання протокольного доручення постійної комісії міської 

ради від 18 січня 2018 року протокол № 21 (пункт 7) щодо надання 

інформації про план розвитку комунального підприємства «Електротранс» 

Міської ради міста Кропивницького» на 2018 рік та результати роботи  

за 2017 рік 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 

 

4. Про виконання протокольних доручень постійної комісії міської ради 

від 14 листопада 2017 року протокол № 19 (пункт 11), від 18 січня  

2018 року протокол № 21 (пункт 8) щодо надання інформації про результати 

проведеної перевірки підприємств-перевізників, що обслуговують міські 

маршрути загального користування 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який повідомив, що питання впровадження безготівкової 

оплати за проїзд – електронний квиток у міському пасажирському транспорті 

загального користування вивчається.  

З метою більш глибокого та належного вивчення даного питання у  

2017 році були проведені презентаційні наради за безпосередньою участю 

керівництва міської ради, депутатського корпусу, керівників підприємств-

перевізників. Презентації проводилися організаціями, що займаються 

запровадженням вищевказаних систем у громадському транспорті. У 

подальшому заплановано проведення подібних презентаційних нарад за 

участі інших організацій, які надають послуги по запровадженню 

електронних квитків. Шляхи вирішення зазначеного питання будуть 

вивчатися протягом 2018 року з урахуванням даної електронної петиції. 

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

 1. Взяти до відома інформацію начальника управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького Вергуна О.С. 

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

міста Кропивницького продовжити вивчення питання впровадження 

безготівкової оплати за проїзд – електронний квиток у міському 

пасажирському транспорті загального користування та запрошувати на 

презентаційні наради членів постійної комісії Міської ради міста 

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

послуг, захисту прав споживачів. 

3. Не підтримати електронну петицію від 23 лютого 2018 року  

щодо запровадження безготівкової оплати за проїзд – електронний квиток  

у міському пасажирському транспорті загального користування. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 Паливоду А.А., який проінформував присутніх про виконання 

протокольного доручення постійної комісії міської ради від 18 січня  

2018 року протокол № 21 (пункт 5) щодо надання інформації про роботу 

управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького. 
 

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 більше приділяти уваги питанню 

контролю за суб’єктами господарювання, які торгують пивом, алкогольними 

та слабоалкогольними напоями під час сезонної торгівлі на відкритих літніх 

майданчиках. 
 

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 18 січня  

2018 року протокол № 21 (пункт 5) щодо роботи управління по сприянню 

розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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3, 4. СЛУХАЛИ: 

Бєжана М.М., який запропонував перенести розгляд третього та 

четвертого питань порядку денного на наступне виїзне засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань промисловості, 

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

відбудеться в приміщенні комунального підприємства «Електротранс» 

Міської ради міста Кропивницького». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд третього та четвертого питань порядку денного на 

наступне виїзне засідання постійної комісії Міської ради міста 

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

послуг, захисту прав споживачів, яке відбудеться в приміщенні комунального 

підприємства «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         М.Бєжан 

 

 

Секретар комісії         І.Захаров 

 


