
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  33 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 26 червня 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. 

 

Відсутні члени комісії: Кріпак С.В. (відповідно до заяви  

від 25 червня 2019 року № 432 (додається), 

Калапа С.Г., Рокожиця О.Л. 

 

Запрошені: 

 

Горбовський С.В. – начальник управління 

торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького, 

Морква М.О. – директор департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі  

та інвестицій – начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького,  

Смаглюк М.О. – начальник юридичного 

управління Міської ради міста 

Кропивницького 

 

Присутні: представники засобів масової інформації 
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Порядок денний: 

 

1. Про розгляд доопрацьованого проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 3086 «Про розповсюдження та використання полімерних 

виробів та тари»  

Доповідає: 

 

Смаглюк М.О. – начальник 

юридичного управління Міської ради 

міста Кропивницького 

 

2. Про розгляд проекту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3087 «Про звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України»  

Доповідає: 

 

Смаглюк М.О. – начальник 

юридичного управління Міської ради 

міста Кропивницького 

 

3. Про надходження до міського бюджету акцизного податку з роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів за 2018-2019 роки   

Доповідає: 

 

Горбовський С.В. – начальник 

управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 

 

4. Про розгляд доопрацьованого проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 3130 «Про затвердження Плану перспективного розвитку 

міста Кропивницького на 2019-2021 роки» 

Доповідає: 

 

Морква М.О. – директор департаменту  

з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій – начальник 

управління економіки Міської ради 

міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

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

доопрацьованого проекту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3086 «Про розповсюдження та використання полімерних виробів та тари», 

ознайомила з основними його положеннями та відповіла на запитання. 
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 В обговоренні питання взяли участь Бєжан М.М., Мельниченко О.К. та 

Горбовський С.В. 

 

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 торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій підготувати листи до власників торговельних підприємств 

щодо відмови від використання поліетиленових пакетів та використання 

багаторазових екопакетів, а також розмістити на офіційному сайті міської ради 

інформацію про переваги використання багаторазових і біорозкладних пакетів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. Погодити доопрацьований проект рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 3086 «Про розповсюдження та використання полімерних 

виробів та тари». 

 

 2. Доручити управлінню торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького: 

підготувати листи до власників торговельних підприємств щодо відмови 

від використання поліетиленових пакетів та використання багаторазових 

екопакетів; 

розмістити на офіційному сайті Міської ради міста Кропивницького 

інформацію про переваги використання багаторазових та біорозкладних пакетів. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

рішення Міської ради міста Кропивницького № 3087 «Про звернення  

до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України», ознайомила  

з основними його положеннями та відповіла на запитання. 

 

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

Горбовський С.В. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3087 «Про звернення до Верховної Ради України та Кабінету  

Міністрів України». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

 Горбовського С.В., який ознайомив присутніх з інформацією про 

надходження до міського бюджету акцизного податку з роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів за 2018-2019 роки та відповів на запитання. 

 

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

Смаглюк М.О. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

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

споживачів, який проінформував присутніх про те, що торговельна мережа 

«Оптовичок» реалізує продукцію без видачі фіскальних чеків, а це може 

призвести до зменшення надходжень до міського бюджету та запропонував 

управлінню торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій спільно  

з юридичним управлінням опрацювати питання щодо можливості проведення 

наради з питань ухилення від сплати акцизного податку торговельними 

мережами «Оптовичок» та «Файно маркет» за участю керівництва міста та ДФС. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. 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 надходження до міського бюджету акцизного податку  

з роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2018-2019 роки. 

 

 2. Доручити управлінню торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій спільно  

з юридичним управлінням Міської ради міста Кропивницького опрацювати 

питання щодо можливості проведення з керівництвом міста та ДФС наради  
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з питань ухилення від сплати акцизного податку з роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів торговельними мережами «Оптовичок» та «Файно маркет». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 
 

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

доопрацьованого проекту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3130 «Про затвердження Плану перспективного розвитку міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки», ознайомила з основними його 

положеннями та відповіла на запитання. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити доопрацьований проект рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 3130 «Про затвердження Плану перспективного розвитку 

міста Кропивницького на 2019-2021 роки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         М.БЄЖАН 

 

 

Секретар комісії         І.ЗАХАРОВ 


