
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  24 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 23 травня 2018 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії Бєжан М.М. 
 

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

комісії, 

Захаров І.М. – секретар комісії, 

Ксеніч В.М. 
 

Відсутні члени комісії: Калапа С.Г.,  

Кріпак С.В. (відповідно до заяви від  

22 травня 2018 року № 277 (додається), 

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, 

Тимченко Т.В. – заступник начальника 

управління економіки – начальник відділу 

інвестиційної діяльності та 

підприємництва управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького 
 

Присутні: Махиня М.І. – член Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, 

представники засобів масової інформації 
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Порядок денний: 

1. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 1847 «Про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по 

зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними 

телефонами» 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 

 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 1848 «Про запровадження надання пільг у готівковій 

формі з оплати проїзду» 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 

 

3. Про результати проведеного конкурсу з перевезення пасажирів, який 

відбувся 15 травня 2018 року 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 

 

4. Про фінансування Європейським Банком Реконструкції та Розвитку 

проекту «Модернізація громадського транспорту у м. Кропивницькому» 

Доповідає: 

 

Тимченко Т.В. – заступник 

начальника управління економіки – 

начальник відділу інвестиційної 

діяльності та підприємництва 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького 

 

5. Про виконання протокольного доручення постійної комісії міської 

ради від 20 квітня 2018 року протокол № 23 щодо не погодження місця 

розміщення відкритого літнього майданчика 

Доповідає: 

 

Горбовський С.В. – начальник 

управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 
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1. СЛУХАЛИ: 

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

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького № 1847 «Про 

звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків  

від абонентської плати за користування квартирними телефонами» та 

ознайомив з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 1847 «Про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору  

на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними 

телефонами». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького № 1848 «Про 

запровадження надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду», 

ознайомив з основними його положеннями та відповів на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

Махиня М.І. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 1848 «Про запровадження надання пільг у готівковій формі з оплати 

проїзду». 

Результати голосування: 

«за» – 0,  

«проти» – 4 (одноголосно). 

Рішення не прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який ознайомив присутніх з інформацією про результати 

конкурсу з визначення перевізника на міських автобусних маршрутах 

загального користування м. Кропивницького, який відбувся 15 травня  

2018 року (додається). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

Махиня М.І. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького Вергуна О.С.  
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про результати конкурсу з визначення перевізника на міських автобусних 

маршрутах загального користування м. Кропивницького, який відбувся  

15 травня 2018 року. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Тимченко Т.В., яка ознайомила присутніх з інформацією щодо 

фінансування Європейським Банком Реконструкції та Розвитку проекту 

«Модернізація громадського транспорту у м. Кропивницькому» (додається). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

Вергун О.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію заступника начальника управління 

економіки – начальника відділу інвестиційної діяльності та підприємництва 

управління економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького Тимченко Т.В. щодо 

фінансування Європейським Банком Реконструкції та Розвитку проекту 

«Модернізація громадського транспорту у м. Кропивницькому». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Горбовського С.В., який проінформував присутніх про виконання 

протокольного доручення постійної комісії міської ради від 20 квітня  

2018 року протокол № 23 щодо не погодження місця розміщення відкритого 

літнього майданчика. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління торгівлі та 

побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького 

Горбовського С.В. про виконання протокольного доручення постійної комісії 

міської ради від 20 квітня 2018 року протокол № 23 щодо не погодження 

місця розміщення відкритого літнього майданчика. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Голова комісії         М.Бєжан 

 

Секретар комісії         І.Захаров 


