
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л   №  23 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 20 квітня 2018 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії Бєжан М.М. 

 

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

комісії, 

Захаров І.М. – секретар комісії, 

Калапа С.Г. 

 

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

 

Запрошені: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку Міської 

ради міста Кропивницького, 

Горбовський С.В. – начальник управління 

торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького, 

Паливода А.А. – директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького, 

Цертій О.М. – депутат Міської ради міста 

Кропивницького  

 

Присутні: Куба С.І. – голова громадської організації 

«Народна булава», 
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Махиня М.І. – член Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, 

Орєшков Г.М. – член Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради 

міста Кропивницького, 

Павлов О.О. – член громадської 

організації «Народна булава», 

Сінченко Д.В. – голова громадської 

організації «Асоціація Політичних Наук», 

представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

1. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 1833 «Про утворення наглядових рад в комунальних 

підприємствах Міської ради міста Кропивницького» 

Доповідає: 

 

Цертій О.М. – депутат Міської ради 

міста Кропивницького  

 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 1819 «Про затвердження Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції» 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

3. Про розгляд проекту рішення Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького «Про внесення доповнень до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 11 травня 2017 року № 229 «Про 

погодження місць під розміщення відкритих літніх майданчиків для 

здійснення підприємницької діяльності на території міста Кропивницького» 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

4. Про інформацію щодо оголошеного конкурсу з перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування міста 

Кропивницького на 15 травня 2018 року 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 
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5. Про запровадження надання пільг у готівковій формі з оплати 

проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, 

приміських та міжміських маршрутах для пільгових категорій громадян за 

рахунок коштів міського бюджету міста Кропивницького 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Цертія О.М., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького № 1833 «Про 

утворення наглядових рад в комунальних підприємствах Міської ради міста 

Кропивницького», ознайомив з основними його положеннями та відповів на 

запитання. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії,  

Вергун О.С., Махиня М.І., Куба С.І., Сінченко Д.В. та Орєшков Г.М.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 1833 «Про утворення наглядових рад в комунальних підприємствах 

Міської ради міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького № 1819 «Про 

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького в новій редакції», ознайомив з основними його 

положеннями та відповів на запитання. 

 В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М. та Сінченко Д.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 1819 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) міста Кропивницького в новій редакції». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького «Про внесення 
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доповнень до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 

11 травня 2017 року № 229 «Про погодження місць під розміщення відкритих 

літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на території 

міста Кропивницького» та відповів на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

Горбовський С.В. 

 

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 не погоджувати місце 

під розміщення відкритого літнього майданчика за адресою: вул. Дворцова, 

16/7 (кав’ярня «Дубаї»), у зв’язку з тим, що центральна вулиця міста є 

пішохідною, а кальянний дим є шкідливим для здоров’я перехожих, у тому 

числі дітей.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати директору департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – начальнику управління економіки Міської 

ради міста Кропивницького Паливоді А.А. на засіданні виконавчого комітету 

міської ради озвучити пропозицію постійної комісії Міської ради міста 

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

послуг, захисту прав споживачів, а саме: 

не погоджувати місце під розміщення відкритого літнього майданчика 

для здійснення підприємницької діяльності на території  

міста Кропивницького за адресою: вул. Дворова, 16/7, кав’ярня «Дубаї». 

2. Взяти до відома проект рішення Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького «Про внесення доповнень до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 11 травня 2017 року № 229 «Про 

погодження місць під розміщення відкритих літніх майданчиків для 

здійснення підприємницької діяльності на території міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який ознайомив присутніх з інформацією щодо 

оголошеного конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування міста Кропивницького на 15 травня  

2018 року. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління розвитку 

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

щодо оголошеного конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних 
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маршрутах загального користування міста Кропивницького на 15 травня  

2018 року. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який проінформував присутніх про запровадження 

надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту 

загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах 

для пільгових категорій громадян за рахунок коштів міського бюджету міста 

Кропивницького. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії,  

Вергун О.С., Махиня М.І., Куба С.І. та Орєшков Г.М.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

послуг, захисту прав споживачів, який наголосив, що питання запровадження 

надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду для пільгових категорій 

громадян за рахунок коштів міського бюджету дуже важливе і потребую 

більш детального вивчення, тому запропонував управлінню розвитку 

транспорту та зв’язку міської ради організувати зустріч з представниками 

громадських організацій, мешканцями міста, профільним заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, юридичним 

управлінням міської ради, депутатами міської ради для прийняття 

об’єктивного і виваженого рішення з вищезазначеного питання, обговоривши 

всі пропозиції, які надійдуть під час зустрічі. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління розвитку 

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

запровадження надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма 

видами транспорту загального користування на міських, приміських та 

міжміських маршрутах для пільгових категорій громадян за рахунок коштів 

міського бюджету міста Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         М.Бєжан 

 
 

Секретар комісії         І.Захаров 


