
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  27 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 01 листопада 2018 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії Бєжан М.М. 
 

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

Мельниченко О.К. – заступник голови 

комісії, 

Рокожиця О.Л. 
 

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

(відповідно до заяви від 01 листопада  

2018 року № 352 (додається) 
 

Запрошені: 

 

Бондаренко К.А. – заступник начальника 

управління – начальник відділу 

споживчого ринку та послуг управління 

торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького, 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку Міської 

ради міста Кропивницького, 

Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату Міської ради міста 

Кропивницького, 

Пузакова А.А. – заступник начальника 

управління – начальник відділу 

економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького, 
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Смаглюк М.О. – начальник юридичного 

управління Міської ради міста 

Кропивницького, 

Тарасов О.М. – заступник голови 

Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, 

Тимченко Т.В. – заступник начальника 

управління – начальник відділу 

інвестиційної діяльності та 

підприємництва управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького 
 

Присутні: Бобров Л.І. – член ради Кіровоградської 

обласної організації ветеранів України, 

Куба С.І. – голова громадської організації 

«Народна булава», 

Орєшков Г.М. – член Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, 

представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд електронної петиції від 26 жовтня 2018 року щодо 

створення необхідних умов для відкриття закладу швидкого харчування 

«МакДональдз» 

Доповідає: 

 

Бєжан М.М. – голова постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з 

питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 

прав споживачів 

 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 2091 «Про зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання» 

Доповідає: 

 

Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату Міської ради міста 

Кропивницького 

 

3. Про розгляд питання щодо внесення змін до Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку в м. Кропивницькому на 2018-2019 роки 

(лист від 05 вересня 2018 року № 44 голови Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького Лузана Л.М.) 
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Доповідає: 

 

Тарасов О.М. – заступник голови 

Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста 

Кропивницького 
 

4. Про укладання КП «Електротранс» договору фінансового лізингу  

з КБ «ПРИВАТБАНК» на придбання 5 тролейбусів з автономним ходом 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 

 

5. Про надання інформації щодо поданих підприємствами-перевізниками 

розрахунків стосовно вартості проїзду одного пасажира 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 

 

6. Про погодження доопрацьованого проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2293 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 червня 2017 року № 985 «Про затвердження Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому  

на 2017-2020 роки» 

Доповідає: 

 

Пузакова А.А. – заступник начальника 

управління – начальник відділу 

економічного розвитку та 

регуляторної політики управління 

економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 
 

7. Про розгляд інформації щодо співпраці з Європейським Банком 

Реконструкції та Розвитку (лист від 17 жовтня 2018 року № 1203/21д директора 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальника управління економіки Паливоди А.А) 

Доповідає: 

 

Тимченко Т.В. – заступник начальника 

управління – начальник відділу 

інвестиційної діяльності та 

підприємництва управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 
 

8. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 2300 «Про затвердження Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та 

ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях на 2019-2020 роки» 
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Доповідає: 

 

Бондаренко К.А. – заступник 

начальника управління – начальник 

відділу споживчого ринку та послуг 

управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 9. Про інформацію щодо розміщення на території міста Кропивницького 

відкритих літніх майданчиків станом на 01 жовтня 2018 року (лист  

від 18 жовтня 2018 року № 1215/21д директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальника управління 

економіки Паливоди А.А) 

Доповідає: 

 

Бондаренко К.А. – заступник 

начальника управління – начальник 

відділу споживчого ринку та послуг 

управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 10. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

(регуляторний акт) № 2298 «Про встановлення заборони продажу пива  

(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства)  

у визначений час доби в межах міста Кропивницького» 

Доповідає: 

 

Смаглюк М.О. – начальник 

юридичного управління Міської ради 

міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Бєжана М.М., який повідомив, що у зв’язку з відсутністю на засіданні 

постійної комісії автора петиції (запрошення було направлено на електронну 

адресу автора 29 жовтня 2018 року о 14 год 33 хв) необхідно перенести розгляд 

електронної петиції на наступне засідання та повторно запросити її автора  

Гребенюка О.В. для надання роз’яснення та відповідної інформації щодо підстав 

подання даної петиції. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд електронної петиції від 26 жовтня 2018 року щодо 

створення необхідних умов для відкриття закладу швидкого харчування 

«МакДональдз» на наступне засідання постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 
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послуг, захисту прав споживачів та повторно запросити автора петиції 

Гребенюка О.В. для надання роз’яснення та відповідної інформації щодо підстав 

подання даної петиції. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

Масло Л.Я., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проекту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 2091 «Про зняття з контролю 

окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання»  

та ознайомила з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2091 «Про зняття з контролю окремих рішень Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Тарасова О.М. та Кубу С.І., які проінформували присутніх про 

необхідність внесення змін до Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку в м. Кропивницькому на 2018-2019 роки, в частині 

пільгового перевезення осіб з інвалідністю ІІІ групи за міськими автобусними 

маршрутами. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії,  

Вергун О.С., Куба С.І., Тарасов О.М., Орєшков Г.М. та Бобров Л.І.  

 

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 членам громадської ради організувати 

зустріч з представниками громадських організацій, профільним заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, управлінням 

розвитку транспорту та зв’язку міської ради, депутатами міської ради для 

обговорення вищезазначеного питання та прийняття виваженого рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію щодо внесення змін до Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв’язку в м. Кропивницькому  

на 2018-2019 роки. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

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

КП «Електротранс» договору фінансового лізингу з КБ «ПРИВАТБАНК»  

на придбання 5 тролейбусів з автономним ходом. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління розвитку транспорту 

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

щодо укладання КП «Електротранс» договору фінансового лізингу  

з КБ «ПРИВАТБАНК» на придбання 5 тролейбусів з автономним ходом. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

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

підприємствами-перевізниками розрахунків стосовно вартості проїзду одного 

пасажира. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління розвитку транспорту 

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

щодо поданих підприємствами-перевізниками розрахунків стосовно вартості 

проїзду одного пасажира. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 Пузакову А.А., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2293 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

від 27 червня 2017 року № 985 «Про затвердження Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на  

2017-2020 роки» та ознайомила з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2293 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 червня 2017 року № 985 «Про затвердження Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому  

на 2017-2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: 

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

Європейським Банком Реконструкції та Розвитку. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію заступника начальника управління – 

начальника відділу інвестиційної діяльності та підприємництва управління 

економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького Тимченко Т.В. щодо співпраці з 

Європейським Банком Реконструкції та Розвитку. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Бондаренко К.А., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького № 2300 «Про затвердження 

Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у 

невстановлених місцях на 2019-2020 роки» та ознайомила з основними його 

положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2300 «Про затвердження Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та 

ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях на 2019-2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» –4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Бондаренко К.А., яка ознайомила присутніх з інформацією щодо 

розміщення на території міста Кропивницького відкритих літніх майданчиків 

станом на 01 жовтня 2018 року. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію заступника начальника управління – 

начальника відділу споживчого ринку та послуг управління торгівлі  

та побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького  

Бондаренко К.А. щодо розміщення на території міста Кропивницького відкритих 

літніх майданчиків станом на 01 жовтня 2018 року. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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10. СЛУХАЛИ: 

Смаглюк М.О., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проекту 

рішення Міської ради міста Кропивницького (регуляторний акт) № 2298 «Про 

встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах міста 

Кропивницького», ознайомила з основними його положеннями та відповіла на 

запитання.  

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького 

(регуляторний акт) № 2298 «Про встановлення заборони продажу пива  

(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства)  

у визначений час доби в межах міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         М.Бєжан 

 

Секретар комісії         І.Захаров 


