
 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л   №  32 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 10 червня 2019 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії Бєжан М.М. 
 

Присутні члени комісії: Мельниченко О.К. – заступник голови 

комісії, 

Калапа С.Г., Кріпак С.В., Рокожиця О.Л. 
 

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

Ксеніч В.М. 
 

Запрошені: 

 

Вовк Ю.М. – начальник управління 

соціальної підтримки населення Міської 

ради міста Кропивницького, 

Горбовський С.В. – начальник управління 

торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького, 

Житник В.П. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 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 
 

Присутні: представники засобів масової інформації 
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Порядок денний: 

1. Про розгляд звернення Косенко О.О. щодо порушення, на її думку, прав 

підприємців (лист заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Паливоди А.А. від 17 квітня 2019 року № 1993/21-05-16) 

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 розгляд проекту регуляторного акта – рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2980 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку  

у м. Кропивницькому на 2020 рік»  

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 

 

3. Про розгляд доопрацюваного проекту регуляторного акта – рішення 

Міської ради міста Кропивницького № 2981 «Про встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  

на 2020 рік»   

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 

 

4. Про розгляд проекту регуляторного акта – рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 3007 «Про затвердження Положення про порядок 

розміщення та перебування сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою 

комунальної власності з використанням їх окремих елементів на території  

міста Кропивницького» 

Доповідає: 

 

Горбовський С.В. – начальник 

управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення 

департаменту з питань економічного 
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розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 
 

5. Про виконання протокольного доручення постійної комісії від 27 лютого 

2019 року протокол № 30 стосовно звернення до Компанії МакДональдз щодо 

можливості відкриття закладу швидкого харчування «МакДональдз» в місті 

Кропивницькому (лист заступника начальника управління – начальника відділу 

інвестиційної діяльності та підприємництва управління економіки 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького Ломової Т.В. від 22 квітня 2019 року № 1250/21 д) 

Доповідає: 

 

Горбовський С.В. – начальник 

управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 
 

6. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 3092 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки 

(в новій редакції)» 

Доповідає: 

 

Житник В.П. – начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 
 

 7. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 3079 «Про внесення змін та доповнень до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження нової 

редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького» 

Доповідає: 

 

Вовк Ю.М. – начальник управління 

соціальної підтримки населення 

Міської ради міста Кропивницького 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Бєжана М.М., який запропонував зняти з розгляду постійної комісії  

лист від 17 квітня 2019 року № 1993/21-05-16 у зв’язку з необхідністю розгляду 

даного питання у судовому порядку. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти з розгляду постійної комісії лист від 17 квітня 2019 року  

№ 1993/21-05-16 у зв’язку з необхідністю розгляду даного питання у судовому 

порядку. 
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Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

регуляторного акта – рішення Міської ради міста Кропивницького № 2980 «Про 

встановлення розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому на 2020 рік»  

та ознайомила з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект регуляторного акта – рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2980 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку  

у м. Кропивницькому на 2020 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Після розгляду другого питання до роботи постійної комісії долучився 

депутат міської ради Калапа С.Г. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

доопрацюваного проекту регуляторного акта – рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 2981 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік», ознайомила  

з основними його положеннями та відповіла на запитання. 

 В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М. та Кріпак С.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити доопрацюваний проект регуляторного акта – рішення Міської 

ради міста Кропивницького № 2981 «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Горбовського С.В., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

проекту регуляторного акта – рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3007 «Про затвердження Положення про порядок розміщення та перебування 

сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності  

з використанням їх окремих елементів на території міста Кропивницького», 

ознайомив з основними його положеннями та відповів на запитання. 
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 В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М. та Кріпак С.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект регуляторного акта – рішення Міської ради  

міста Кропивницького № 3007 «Про затвердження Положення про порядок 

розміщення та перебування сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою 

комунальної власності з використанням їх окремих елементів на території  

міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Горбовського С.В., який проінформував присутніх про виконання 

протокольного доручення постійної комісії міської ради від 27 лютого 2019 року 

протокол № 30 стосовно звернення до Компанії МакДональдз  

щодо можливості відкриття закладу швидкого харчування «МакДональдз»  

в місті Кропивницькому. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького Горбовського С.В. про 

виконання протокольного доручення постійної комісії міської ради від 27 лютого 

2019 року протокол № 30 стосовно звернення до Компанії МакДональдз  

щодо можливості відкриття закладу швидкого харчування «МакДональдз»  

в місті Кропивницькому. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Житника В.П., який пояснив присутнім підстави щодо підготовки проекту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 3092 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «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 всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3092 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського 
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пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки 

(в новій редакції)». 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» ‒ 1. 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Вовк Ю.М., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проекту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 3079 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня  

2018 року № 1586 «Про затвердження нової редакції Положення про комісію  

з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького», ознайомила з основними його положеннями 

та відповіла на запитання. 

Також проінформувала, що до даного проекту рішення начальник 

фінансового управління міської ради Бочкова Л.Т. внесла зауваження, а саме:  

з третього абзацу п. 5.3 Положення виключити слова «Без урахування 

доходів»;  

з п. 5.11 Положення виключити слова «або в готівковій формі через касу 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3079 «Про внесення змін та доповнень до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження нової 

редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького» без урахування 

зауважень фінансового управління Міської ради міста Кропивницького. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         М.БЄЖАН 


