
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  30 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 27 лютого 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 26 лютого 2019 року № 390 

(додається) 
 

Запрошені: 

 

Білобородова Р.В. – директор ПП «Паритет 

Сервіс», 

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

Дробот В.А. – директор ТОВ «Кіровоград-

Євро-Транс», 

Куба С.І. – керівник ГО «НАРОДНА 

БУЛАВА», 

Лузан Л.М. – голова Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, 

Морква М.О. – директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького, 

Пугач В.В. – т.в.о. начальника управління 

розвитку транспорту та зв’язку Міської 

ради міста Кропивницького 
 

Присутні: представники засобів масової інформації, 

громадських організацій та мешканці міста 

Кропивницького 
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Порядок денний: 

1. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2685 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання» 

Доповідає: 

 

Лузан Л.М. – голова Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської 

ради міста Кропивницького 

 

2. Про розгляд листа від 13 лютого 2019 року № 5 керівника  

ГО «НАРОДНА БУЛАВА» Куби Сергія Івановича 

Доповідає: 

 

Куба С.І. – керівник ГО «НАРОДНА 

БУЛАВА» 

 

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 2460 «Про затвердження Положення про департамент з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції» 

Доповідає: 

 

Морква М.О. – директор департаменту 

з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій – начальник 

управління економіки Міської ради 

міста Кропивницького 

 

4. Про погодження доопрацьованого проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2681 «Про затвердження Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції» 

Доповідає: 

 

Морква М.О. – 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 

№ 2697 «Про встановлення ставок туристичного збору на території  

міста Кропивницького» 

Доповідає: 

 

Морква М.О. – директор департаменту 

з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій – начальник 

управління економіки Міської ради 

міста Кропивницького 
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 6. 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: 

 

Морква М.О. – директор департаменту 

з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій – начальник 

управління економіки Міської ради 

міста Кропивницького 

 

 7. Про запровадження нового тролейбусного маршруту з автономним 

ходом 

Доповідає: 

 

Пугач В.В. – т.в.о. начальника 

управління розвитку транспорту та 

зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 8. Про стан пасажирських перевезень у м. Кропивницькому (незадовільна 

робота) 

Доповідає: 

 

Пугач В.В. – т.в.о. начальника 

управління розвитку транспорту та 

зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Лузана Л.М., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки проекту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 2685 «Про внесення змін та 

доповнень до Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання» та ознайомив з основними його положеннями. 

 

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 розглянути проект рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2685 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання» після розгляду його на постійній 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 
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ВИРІШИЛИ: 

Розглянути проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2685 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання» після розгляду його на постійній комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Бєжана М.М., який запропонував розглянути лист від 13 лютого 2019 року 

№ 5 керівника ГО «НАРОДНА БУЛАВА» Куби Сергія Івановича після розгляду 

його на постійній комісії Міської ради міста Кропивницького з питань діяльності 

ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Розглянути лист від 13 лютого 2019 року № 5 керівника ГО «НАРОДНА 

БУЛАВА» Куби Сергія Івановича після розгляду його на постійній комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

рішення Міської ради міста Кропивницького № 2460 «Про затвердження 

Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького в новій редакції» та ознайомила 

з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2460 «Про затвердження Положення про департамент з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції». 
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Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Моркву М.О., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проекту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2681 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) міста Кропивницького в новій редакції», ознайомила з основними його 

положеннями та відповіла на запитання. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацьований проект рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2681 «Про затвердження Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

рішення Міської ради міста Кропивницького № 2697 «Про встановлення ставок 

туристичного збору на території міста Кропивницького», ознайомила  

з основними його положеннями та відповіла на запитання. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 2697 «Про встановлення ставок туристичного збору на території  

міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Після розгляду п’ятого питання депутат міської ради Рокожиця О.Л. 

залишив засідання постійної комісії з поважних причин. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Моркву М.О., яка проінформувала 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. 
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ВИРІШИЛИ: 

 1. Взяти до відома інформацію директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальника управління 

економіки Міської ради міста Кропивницького Моркви М.О. 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. 

2. Доручити департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі  

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького повторно направити офіційний 

запит до Компанії МакДональдз щодо можливості відкриття закладу швидкого 

харчування «МакДональдз» в місті Кропивницькому, отримати від Компанії 

МакДональдз офіційну відповідь, з якою ознайомити членів 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. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Пугача В.В., який ознайомив присутніх з інформацією щодо 

запровадження нового тролейбусного маршруту з автономним ходом. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію т.в.о. начальника управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького Пугача В.В. щодо 

запровадження нового тролейбусного маршруту з автономним ходом. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Пугача В.В., Вінницького Д.В., Білобородову Р.В. та Дробота В.А., які 

проінформували про результати розгляду скарг від мешканців міста 

Кропивницького щодо незадовільної роботи міського пасажирського транспорту 

на автобусних маршрутах: № 108 «Райцентр – ТЕЦ», № 104 «Критий ринок – 

М’ясокомбінат «Ятрань», № 115 «Масляниківка – Залізничний вокзал»,  

№ 18 «Велика Балка – Райцентр» та відповіли на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Пугач В.В., керівники 

підприємств-перевізників, що обслуговують міські маршрути загального 

користування, та мешканці міста. 
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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 управлінню розвитку транспорту та зв’язку 

міської ради щокварталу готувати інформацію щодо стану пасажирських 

перевезень у м. Кропивницькому в розрізі підприємств-перевізників, що 

обслуговують міські маршрути загального користування. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Взяти до відома інформацію т.в.о. начальника управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького Пугача В.В. та 

керівників підприємств-перевізників, що обслуговують міські маршрути 

загального користування, щодо розгляду скарг від мешканців міста про 

незадовільну роботу міського пасажирського транспорту на автобусних 

маршрутах: № 108 «Райцентр – ТЕЦ», № 104 «Критий ринок – М’ясокомбінат 

«Ятрань», № 115 «Масляниківка – Залізничний вокзал», № 18 «Велика Балка – 

Райцентр». 

2. Доручити управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького щокварталу готувати інформацію щодо стану пасажирських 

перевезень у м. Кропивницькому в розрізі підприємств-перевізників, що 

обслуговують міські маршрути загального користування, та виносити на розгляд 

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 


