
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  25 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 05 липня 2018 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії Бєжан М.М. 
 

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

Калапа С.Г., Ксеніч В.М., Рокожиця О.Л. 
 

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

комісії, 

Кріпак С.В. (відповідно до заяви від  

03 липня 2018 року № 285 (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: Ликов Д.М. – член Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, 

представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд питання щодо встановлення граничної вартості разового 

проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального 

користування м. Кропивницького 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 
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2. Про інформацію щодо придбаних у 2018 році 10 автобусів середньої 

пасажиромісткості та схеми їх запровадження для обслуговування міських 

маршрутів 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 

 

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2022 «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 

 

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2029 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422 «Про затвердження 

Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки» 

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 № 2024 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1560 «Про затвердження 

Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу 

м. Кропивницького на 2018-2020 роки» 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах загального користування м. Кропивницького. 

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Калапа С.Г., 

Рокожиця О.Л. та Ликов Д.М. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління розвитку 

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

щодо встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах загального користування м. Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

придбаних у 2018 році 10 автобусів середньої пасажиромісткості та схеми  

їх запровадження для обслуговування міських маршрутів. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління розвитку 

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

щодо придбаних у 2018 році 10 автобусів середньої пасажиромісткості  

та схеми їх запровадження для обслуговування міських маршрутів. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

залишив засідання постійної комісії з поважних причин. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького № 2022 «Про розгляд 

висновку громадської антикорупційної експертизи», ознайомив з основними 

його положеннями та відповів на запитання. 

 В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Калапа С.Г. та 

Рокожиця О.Л. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2022 «Про розгляд висновку громадської антикорупційної експертизи». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

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

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького № 2029 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року 

№ 1422 «Про затвердження Програми зайнятості населення  

м. Кропивницького на 2018-2020 роки» та ознайомив з основними його 

положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2029 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року № 1422 «Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького № 2024 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 29 березня 2018 року 

№ 1560 «Про затвердження Програми формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на  

2018-2020 роки», ознайомив з основними його положеннями та відповів  

на запитання. 

 В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М. та Калапа С.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2024 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 29 березня 2018 року № 1560 «Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького  

на 2018-2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 0,  

«проти» – 4 (одноголосно). 

Рішення не прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         М.Бєжан 

 

Секретар комісії         І.Захаров 


