
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  34 
 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 08 жовтня 2019 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії: М.Бєжан 

 

Присутні члени комісії: І.Захаров – секретар комісії,  

О.Мельниченко – заступник голови комісії, 

С.Кріпак, В.Ксеніч  

 

Відсутні члени комісії: С.Калапа, О.Рокожиця 

 

Запрошені: 

 

С.Горбовський – начальник управління торгівлі 

та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького, 

В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького, 

Т.Ломова – т.в.о. директора департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі  

та інвестицій – начальника управління 

економіки Міської ради міста Кропивницького 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розгляд електронної петиції від 20 вересня 2019 року щодо 

безкоштовного проїзду в період навчального року школярам до 14 років  

в громадському транспорті (автор петиції К.Задорожня) 

 

Доповідає: 

 

 

 

В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького 
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2. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 3343 «Про затвердження Меморандуму про гарантії територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницький територіальній громаді смт Нового  

у разі приєднання територіальної громади смт Нового до територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницький» 

 

Доповідає: 

 

Т.Ломова – т.в.о. директора департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальника управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

3. Про виконання протокольного доручення постійної комісії від 26 червня 

2019 року протокол № 33 (пункт 1) щодо надісланих листів до власників 

торговельних підприємств стосовно відмови від використання поліетиленових 

пакетів та використання багаторазових екопакетів 

 

Доповідає: 

 

С.Горбовський – начальник управління торгівлі 

та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

 

4. Про виконання протокольного доручення постійної комісії від 26 червня 

2019 року протокол № 33 (пункт 3) щодо можливості проведення з керівництвом 

міста та ДФС наради з питань ухилення від сплати акцизного податку  

з роздрібної торгівлі підакцизних товарів торговельними мережами 

«Оптовичок» та «Файно маркет» 

 

Доповідає: 

 

С.Горбовський – начальник управління торгівлі 

та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

 

5. Про розгляд звернення підприємців ринку «Європейський»  

ТОВ ХХІ вік» (лист департаменту з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького від 02 липня  

2019 року № 1396/21д) 

 

Доповідає: 

 

С.Горбовський – начальник управління торгівлі 

та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 
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1. СЛУХАЛИ: 

В.Житника, який повідомив, що за інформацією управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького загальна кількість школярів  

у місті Кропивницькому, які у 2020 році впродовж навчального року можуть 

користуватися громадським транспортом та яким ще не виповниться 14 років, 

становить 20949 осіб. 

Навчальний період у 2020 році становить 10 місяців, або 304 дні. Середня 

вартість проїзду одного школяра на день складає 8,00 грн. Потреба  

у компенсаційних коштах, необхідних для відшкодування безкоштовного 

проїзду вищевказаної вікової групи школярів становить:  

К = 20949 х 304 х 8 = 50947968 грн. 

Програмою розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку  

у м. Кропивницькому на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Міської ради 

міста Кропивницького від 11 січня 2019 року № 2295 (зі змінами), на 2019 рік  

на перевезення 28 пільгових категорій громадян (76000 осіб) передбачено  

83333,2 тис. грн компенсаційних виплат за рахунок коштів міського бюджету, 

при потребі 138470,0 тис. грн. 

Враховуючи наявний стан забезпечення фінансування компенсаційних 

виплат з міського бюджету В.Житник запропонував не підтримати електронну 

петицію К.Задорожньої, як таку, що не може бути реалізована через відсутність 

належного фінансування. 

 

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

С.Кріпак. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Взяти до відома інформацію начальника управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького В.Житника про 

розгляд електронної петиції від 20 вересня 2019 року щодо безкоштовного 

проїзду в період навчального року школярам до 14 років в громадському 

транспорті. 

2. Не підтримати електронну петицію від 20 вересня 2019 року щодо 

безкоштовного проїзду в період навчального року школярам до 14 років  

в громадському транспорті у зв'язку з відсутністю належного фінансування. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«проти» – 0, 

«утримались» – 1. 

Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Т.Ломову, яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 3343 «Про затвердження 

Меморандуму про гарантії територіальної громади міста обласного значення 

Кропивницький територіальній громаді смт Нового у разі приєднання 

територіальної громади смт Нового до територіальної громади міста обласного 

значення Кропивницький», ознайомила з основними його положеннями та 

відповіла на запитання. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3343 «Про затвердження Меморандуму про гарантії територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницький територіальній громаді смт Нового  

у разі приєднання територіальної громади смт Нового до територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницький». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

С.Горбовського, який проінформував присутніх про виконання 

протокольного доручення постійної комісії міської ради від 26 червня 2019 року 

протокол № 33 (пункт 1) щодо надісланих листів до власників торговельних 

підприємств стосовно відмови від використання поліетиленових пакетів та 

використання багаторазових екопакетів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького С.Горбовського про 

виконання протокольного доручення постійної комісії міської ради від 26 червня 

2019 року протокол № 33 (пункт 1) щодо надісланих листів до власників 

торговельних підприємств стосовно відмови від використання поліетиленових 

пакетів та використання багаторазових екопакетів. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

С.Горбовського, який проінформував присутніх про виконання 

протокольного доручення постійної комісії міської ради від 26 червня 2019 року 

протокол № 33 (пункт 3) щодо можливості проведення з керівництвом міста та 

ДФС наради з питань ухилення від сплати акцизного податку з роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів торговельними мережами «Оптовичок» та «Файно 

маркет». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького С.Горбовського про 

виконання протокольного доручення постійної комісії міської ради від 26 червня 

2019 року протокол № 33 (пункт 3) щодо можливості проведення з керівництвом 

міста та ДФС наради з питань ухилення від сплати акцизного податку  

з роздрібної торгівлі підакцизних товарів торговельними мережами 

«Оптовичок» та «Файно маркет». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

С.Горбовського, який ознайомив присутніх з листом департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького від 02 липня 2019 року № 1396/21д. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома інформацію начальника управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького С.Горбовського щодо 

розгляду звернення підприємців ринку «Європейський» ТОВ ХХІ вік». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії        Михайло БЄЖАН 

 

 

 

Секретар комісії        Ігор ЗАХАРОВ 


