
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  № 26 

засідання постійної комісії Міської ради  міста Кропивницького з питань 

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

прав споживачів 

 

від 05 вересня 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., Рокожиця О.Л., 

                                                 Кріпак С.В. (заява додається) 

 

Запрошені:                            Вергун О.С. – начальник управління розвитку 

                                                транспорту та зв’язку Міської ради міста             

            Кропивницького   

 

Присутні:                              представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

 

 1. Про погодження проекту рішення міської ради № 2042 “Про внесення 

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

№ 1430 “Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

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

                                     Доповідає: Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 2. Різне 

                                        Доповідає: Бєжан М.М. – депутат Міської ради 

міста Кропивницького 
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1. СЛУХАЛИ: 

 

 Вергуна О.С., який ознайомив членів комісії  з проектом рішення міської 

ради № 2042 “Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1430 “Про затвердження Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому 

на 2018 - 2019  роки” . 

 В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Мельниченко О.К., 

Ксеніч В.М., Захаров І.М. та Вергун О.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

  Погодити проект рішення міської ради № 2042 “Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1430 

“Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2019  роки”. 

  

Результати голосування: 

«за» – 4  (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Бєжана М.М.,  який вніс пропозицію розглянути важливе питання, у 

зв’язку з багаточисленними зверненнями громадян міста Кропивницького 

щодо внесення змін до дорожньої розмітки по вулиці Преображенській, 

напроти ПАТ “Укртелекому”, а саме: організувати переривчасту лінію при 

повороті на провулок Декабристів, замість суцільної подвійної. 

 

 В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Ксеніч В.М. 

Мельниченко О.К., Захаров І.М.  та Вергун О.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Доручити управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради  

міста Кропивницького внести зміни до дорожньої розмітки по вулиці 

Преображенській, напроти ПАТ “Укртелекому”, а саме: організувати 

переривчасту лінію при повороті на провулок Декабристів, замість суцільної 

подвійної. 

Результати голосування: 

«за» – 4  (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії                                                                                     М. Бєжан 

 

Секретар комісії                                                                                 І. Захаров        


