
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  29 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 24 січня 2019 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. (відповідно  

до заяви від 23 січня 2019 року № 373 

(додається) 
 

Запрошені: 

 

Балакірєва С.М. – начальник відділу 

кадрової роботи Міської ради міста 

Кропивницького, 

Бондаренко А.В. – керуючий справами 

виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку Міської 

ради міста Кропивницького, 

Горбенко О.А. – начальник відділу з питань 

внутрішньої політики Міської ради міста 

Кропивницького, 

Паливода А.А. – директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького 
 

Присутні: 

 

 

 

Сінченко Д.В. – голова громадської 

організації «Асоціація Політичних Наук» 
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Порядок денний: 

1. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 2312 «Про затвердження Статуту територіальної громади міста 

Кропивницького» 

Доповідає: 

 

Горбенко О.А. – начальник відділу з 

питань внутрішньої політики Міської 

ради міста Кропивницького 

 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 2439 «Про затвердження на посаді Вергуна О.С.» 

Доповідає: 

 

Балакірєва С.М. – начальник відділу 

кадрової роботи Міської ради міста 

Кропивницького 

 

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 2440 «Про затвердження на посаді Паливоди А.А.» 

Доповідає: 

 

Балакірєва С.М. – начальник відділу 

кадрової роботи Міської ради міста 

Кропивницького 

 

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 2436 «Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року  

№ 9 «Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання» 

Доповідає: 

 

Бондаренко А.В. – керуючий справами 

виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького 

 

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 2392 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій 

редакції)» 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 

 

6. Про виконання протокольного доручення постійної комісії міської ради 

від 04 грудня 2018 року протокол № 28 (пункт 7) щодо можливості надання 

фінансової підтримки УВП УТОГ на завершення підйомника для людей  

з обмеженими фізичними можливостями (лист від 16 січня 2019 року № 449 за 

підписом начальників управлінь Вергуна О.С., Смаглюк М.О., Вовк Ю.М.) 

Доповідає: 

 

Вергун О.С. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 
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7. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 2449 «Про ліквідацію комунального підприємства «Школяр» 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 8. Про розгляд пропозицій до 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» (лист від 21 січня 2019 року № 125/21д директора 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальника управління економіки Паливоди А.А.) 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 9. Про виконання протокольного доручення постійної комісії міської ради  

від 04 грудня 2018 року протокол № 28 (пункт 1) стосовно звернення до Компанії 

МакДональдз щодо можливості відкриття закладу швидкого харчування 

«МакДональдз» в місті Кропивницькому 

Доповідає: 

 

Паливода А.А. – директор 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 10. Про звіт голови постійної комісії Міської ради міста Кропивницького  

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

прав споживачів 

Доповідає: 

 

Бєжан М.М. – голова постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького  

з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 

прав споживачів 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Горбенко О.А., яка ознайомила членів комісії зі змінами до проекту 

Статуту територіальної громади міста Кропивницького, які надійшли станом  

на 21 січня 2019 року, та запропонувала погодити доопрацьований проект 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 2312 «Про затвердження Статуту 

територіальної громади міста Кропивницького» з ураховуванням 

вищезазначених змін. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Сінченко Д.В., голова громадської організації «Асоціація Політичних 

Наук», який запропонував у статті 9 «Міські свята» проекту Статуту 

територіальної громади міста Кропивницького виключити пункт 2 «Щороку  

8 січня відзначається День визволення міста від нацистських загарбників».  

В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Горбенко О.А. та 

Сінченко Д.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до доопрацьованого проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2312 «Про затвердження Статуту територіальної громади 

міста Кропивницького», а саме: у статті 9 «Міські свята» проекту Статуту 

територіальної громади міста Кропивницького виключити пункт 2 «Щороку  

8 січня відзначається День визволення міста від нацистських загарбників». 

2. Погодити доопрацьований проект рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2312 «Про затвердження Статуту територіальної громади 

міста Кропивницького» зі змінами. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Балакірєву С.М., яка пояснила підстави щодо підготовки проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького № 2439 «Про затвердження на посаді 

Вергуна О.С.». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2439 «Про затвердження на посаді Вергуна О.С.». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Балакірєву С.М., яка пояснила підстави щодо підготовки проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького № 2440 «Про затвердження на посаді 

Паливоди А.А.». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2440 «Про затвердження на посаді Паливоди А.А.». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

Бондаренко А.В., яка проінформувала про підстави щодо підготовки 

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького № 2436 «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 «Про кількісний та 

персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання» та пояснила його положення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2436 «Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року  

№ 9 «Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання». 

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«проти» ‒ 1, 

«утримались» ‒ 2. 

Рішення не прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

рішення Міської ради міста Кропивницького № 2392 «Про затвердження 

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку  

у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій редакції)», ознайомив  

з основними його положеннями та відповів на запитання. 

 В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Захаров І.М. та 

Мельниченко О.К. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2392 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій 

редакції)». 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Після розгляду п’ятого питання депутат міської ради Ксеніч В.М. залишив 

засідання постійної комісії з поважних причин. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Вергуна О.С., який проінформував присутніх про виконання 

протокольного доручення постійної комісії міської ради від 04 грудня 2018 року 

протокол № 28 (пункт 7) щодо можливості надання фінансової підтримки  

УВП УТОГ на завершення підйомника для людей з обмеженими фізичними 

можливостями. 
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ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію начальника управління розвитку транспорту 

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

протокольного доручення постійної комісії міської ради від 04 грудня 2018 року 

протокол № 28 (пункт 7) щодо можливості надання фінансової підтримки  

УВП УТОГ на завершення підйомника для людей з обмеженими фізичними 

можливостями. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

рішення Міської ради міста Кропивницького № 2449 «Про ліквідацію 

комунального підприємства «Школяр», 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  

№ 2449 «Про ліквідацію комунального підприємства «Школяр». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який запропонував погодити пропозиції до 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», а саме: 

1) виключити слова «з рук» по тексту проекту рішення, Програми та 

додатка до неї; 

2) доповнити пункт 4 «Учасники Програми» Паспорта Програми словами: 

відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького, управління 

Держпраці у Кіровоградській області, головне управління ДФС у 

Кіровоградській області; 

3) доповнити Заходи з реалізації Програми пунктом ІV наступного змісту: 

«Проведення рейдів-відстежень в рамках реалізації проекту «Муніципальний 

патруль» за участю учасників Програми». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити пропозиції до 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», а саме: 

1) виключити слова «з рук» по тексту проекту рішення, Програми та 

додатка до неї; 

2) доповнити пункт 4 «Учасники Програми» Паспорта Програми словами: 

відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького, управління 

Держпраці у Кіровоградській області, головне управління ДФС у 

Кіровоградській області; 

3) доповнити Заходи з реалізації Програми пунктом ІV наступного змісту: 

«Проведення рейдів-відстежень в рамках реалізації проекту «Муніципальний 

патруль» за участю учасників Програми». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який проінформував присутніх про виконання 

протокольного доручення постійної комісії міської ради від 04 грудня 2018 року 

протокол № 28 (пункт 1) стосовно звернення до Компанії МакДональдз  

щодо можливості відкриття закладу швидкого харчування «МакДональдз»  

в місті Кропивницькому. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальника управління 

економіки Міської ради міста Кропивницького Паливоди А.А. про виконання 

протокольного доручення постійної комісії міської ради від 04 грудня 2018 року 

протокол № 28 (пункт 1) стосовно звернення до Компанії МакДональдз  

щодо можливості відкриття закладу швидкого харчування «МакДональдз»  

в місті Кропивницькому. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Бєжана М.М., який повідомив, що звіт голови постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань промисловості, транспорту, зв’язку, 

торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів буде винесено на розгляд 

міської ради та запропонував взяти його до відома.  

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома звіт голови постійної комісії Міської ради міста 

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

послуг, захисту прав споживачів. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         М.БЄЖАН 

 

 

Секретар комісії         І.ЗАХАРОВ 


