
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  28 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 04 грудня 2018 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії Бєжан М.М. 
 

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

Мельниченко О.К. – заступник голови 

комісії, 

Ксеніч В.М., Рокожиця О.Л. 
 

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

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, 

Гребенюк О.В. – автор електронної петиції, 

Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату Міської ради міста 

Кропивницького 
 

Присутні: Білобородова Р.В. – директор ПП «Паритет 

Сервіс», 

Боршуляк О.В. – голова Асамблеї інвалідів 

Кіровоградської області, 

Вінницький Д.В. – директор ПП «ОЛІКС», 

Глибенко Т.І. – директор КТ «Автолегіон – 

Варванської Ю.В.», 
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Найдич І.М. – директор ПП 

«УкрАвтоІнвест», 

представники засобів масової інформації 

 

Порядок денний: 

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

щодо створення необхідних умов для відкриття закладу швидкого харчування 

«МакДональдз» 

Доповідає: 

 

Гребенюк О.В. – автор електронної 

петиції 

 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 2302 «Про звіти депутатів міської ради перед виборцями» 

Доповідає: 

 

Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату Міської ради міста 

Кропивницького 

 

3. Про погодження доопрацьованого проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2324 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання» 

Доповідає: 

 

Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату Міської ради міста 

Кропивницького 

 

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 2319 «Про затвердження перспективного плану роботи міської ради  

на 2019 рік» 

Доповідає: 

 

Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату Міської ради міста 

Кропивницького 

 

5. Про погодження доопрацьованого проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2300 «Про затвердження Міської програми розвитку 

ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях на 

2019-2021 роки» 

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 

 



3 

 

 

6. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 2299 «Про встановлення транспортного податку» 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 

 

7. Про надання фінансової підтримки УВП УТОГ на завершення 

підйомника для людей з обмеженими фізичними можливостями 

Доповідає: 

 

Боршуляк О.В. – голова Асамблеї 

інвалідів Кіровоградської області 

 

 8. Про обговорення питання пасажирських перевезень у місті з 

керівниками підприємств-перевізників, що обслуговують маршрути загального 

користування міста Кропивницького 

Доповідає: 

 

Вінницький Д.В. – директор  

ПП «ОЛІКС» 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Гребенюка О.В., який ознайомив присутніх з електронною петицією  

від 26 жовтня 2018 року щодо створення необхідних умов для відкриття закладу 

швидкого харчування «МакДональдз». 

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

Мельниченко О.К. та Бондаренко К.А. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати електронну петицію щодо створення необхідних умов для 

відкриття закладу швидкого харчування «МакДональдз». 

2. Доручити департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі  

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького звернутися до  

Компанії МакДональдз щодо можливості відкриття закладу швидкого 

харчування «МакДональдз» в місті Кропивницькому. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

рішення Міської ради міста Кропивницького № 2302 «Про звіти депутатів 

міської ради перед виборцями» та ознайомила з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2302 «Про звіти депутатів міської ради перед виборцями». 
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Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Масло Л.Я., яка ознайомила присутніх з доопрацьованим проектом 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 2324 «Про внесення змін та 

доповнень до Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання» та відповіла на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2324 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

рішення Міської ради міста Кропивницького № 2319 «Про затвердження 

перспективного плану роботи міської ради на 2019 рік» та ознайомила  

з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2319 «Про затвердження перспективного плану роботи міської ради  

на 2019 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Бондаренко К.А., яка ознайомила присутніх з доопрацьованим проектом 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 2300 «Про затвердження Міської 

програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у 

невстановлених місцях на 2019-2021 роки» та проінформувала, що до даного 

проекту рішення начальник фінансового управління Бочкова Л.Т. внесла 

зауваження, а саме: «Направлення коштів загального фонду бюджету на 

проведення ярмаркових заходів та професійних свят суперечить вимогам 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про 

ефективне використання державних коштів» та розпорядженню міського голови 

«Про складання проекту міського бюджету на 2019 рік та його прогнозу на  

2020-2021 роки за програмно-цільовим методом». 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2300 «Про затвердження Міської програми розвитку 

ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях на 

2019-2021 роки». 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

рішення Міської ради міста Кропивницького № 2299 «Про встановлення 

транспортного податку», ознайомив з основними його положеннями та відповів 

на запитання. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2299 «Про встановлення транспортного податку». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Боршуляка О.В., який звернувся до членів постійної комісії з проханням 

вирішити питання щодо надання фінансової підтримки УВП УТОГ на 

завершення підйомника для людей з обмеженими фізичними можливостями, 

який допоможе забезпечити безперешкодний доступ осіб з інвалідністю до 

залізничного транспорту. Відповів на запитання членів постійної комісії.  

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

Вергун О.С. 

 

ВИСТУПИВ: 

 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 створення комфортних умов для 

перебування осіб з інвалідністю на вокзалах дуже важливе, тому запропонував 

надати доручення виконавчим органам міської ради більш детально вивчити 

вищезазначене питання та знайти шляхи вирішення даної проблеми. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Взяти до відома інформацію голови Асамблеї інвалідів Кіровоградської 

області Боршуляка О.В. 
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 2. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв’язку спільно з 

управлінням соціальної підтримки населення, фінансовим управлінням та 

юридичним управлінням Міської ради міста Кропивницького опрацювати 

питання щодо можливості надання фінансової підтримки УВП УТОГ на 

завершення підйомника для людей з обмеженими фізичними можливостями та 

надати пропозиції щодо його вирішення голові Асамблеї інвалідів 

Кіровоградської області Боршуляку О.В. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Вінницького Д.В., який проінформував присутніх про необхідність 

підняття тарифів на перевезення пасажирів у зв’язку з підвищенням цін на 

паливо-мастильні матеріали та запчастини для транспортних засобів.  

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та керівники 

підприємств-перевізників, що обслуговують маршрути загального 

користування міста Кропивницького. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

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

прав споживачів, який запропонував керівникам підприємств-перевізників, що 

обслуговують міські маршрути загального користування зустрітися з 

представниками громадських організацій та членами виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького для обговорення питання підвищення 

тарифів на перевезення пасажирів та досягнення згоди і прийняття виваженого 

рішення, яке б задовольнило як перевізників, так і пасажирів. 

 

 

 

Голова комісії         М.Бєжан 

 

 

Секретар комісії         І.Захаров 


