
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  36 
 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 17 грудня 2019 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії: М.Бєжан 

 

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

С.Кріпак, В.Ксеніч  

 

Відсутні члени комісії: І.Захаров – секретар комісії,  

С.Калапа, О.Рокожиця 

 

Запрошені: 

 

С.Бойко – депутат Міської ради міста 

Кропивницького, 

Л.Бочкова – начальник фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького, 

О.Вовенко – начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 

Ю.Вовк – начальник управління соціальної 

підтримки населення Міської ради міста 

Кропивницького, 

В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького, 

І.Каменська – т.в.о. начальника управління 

апарату Міської ради міста Кропивницького, 

О.Льон – начальник відділу правового 

забезпечення юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького, 

М.Морква – директор департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі  

та інвестицій – начальник управління 

економіки Міської ради міста Кропивницького 
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Порядок денний: 

1. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 3546 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» 

Доповідає: 

 

Л.Бочкова – начальник фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького 

 

2. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3549 «Про внесення змін 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» (зі змінами)» 

Доповідає: 

 

Ю.Вовк – начальник управління соціальної 

підтримки населення Міської ради міста 

Кропивницького 

 

3. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3590 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста 

обласного значення» 

Доповідає: 

 

М.Морква – директор департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

4. Про погодження проєкту регуляторного акта – рішення Міської ради 

міста Кропивницького № 3665 «Про затвердження Правил благоустрою 

території міста Кропивницького»  

Доповідає: 

 

О.Льон – начальник відділу правового 

забезпечення юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

5. Про розгляд пропозицій по управлінню розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького щодо включення до проєкту бюджету  

на 2020 рік (лист управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради 

міста Кропивницького від 19 листопада 2019 року № 826/07) 

Доповідає: 

 

В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

6. Про погодження доопрацьованого проєкту 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)» 
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Доповідає: 

 

В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

7. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 3661 «Про відмову ТОВ «Кінотеатр Зоряний» у наданні дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Великій Перспективній, 27» 

Доповідає: 

 

О.Вовенко – начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького 

 

8. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3513 «Про затвердження перспективного плану роботи міської ради  

на 2020 рік» 

Доповідає: 

 

І.Каменська – т.в.о. начальника управління 

апарату Міської ради міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Л.Бочкову, яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 3546 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік», ознайомила з основними його положеннями  

та відповіла на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 О.Мельниченко, заступник голови постійної комісії Міської ради міста 

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

послуг, захисту прав споживачів, який запропонував передбачити кошти  

у міському бюджеті на 2020 рік на фінансування притулку громадської 

організації «Щасливий пес». 

С.Кріпак, член постійної комісії Міської ради міста Кропивницького  

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

прав споживачів, який запропонував запросити представника Головного 

управління житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького на засідання даної комісії для надання роз’яснення щодо 

можливості фінансування з міського бюджету притулку громадської організації 

«Щасливий пес». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3546 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік». 
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Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Ю.Вовк, яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 3549 «Про внесення змін  

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» (зі змінами)», ознайомила з основними його положеннями  

та відповіла на запитання. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії та 

С.Бойко. 

 

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 соціальної підтримки 

населення Міської ради міста Кропивницького доопрацювати вищезазначений 

проєкт рішення міської ради та повторно винести на розгляд даної комісії  

з урахуванням пропозицій всіх постійних комісій міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити управлінню соціальної підтримки населення Міської ради міста 

Кропивницького доопрацювати проєкт рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 3549 «Про внесення змін 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» (зі змінами)»  

та повторно винести на розгляд постійної комісії Міської ради міста 

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

послуг, захисту прав споживачів з урахуванням пропозицій всіх постійних 

комісій міської ради. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

М.Моркву, яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 3590 «Про добровільне 

приєднання до територіальної громади міста обласного значення», ознайомила  

з основними його положеннями та відповіла на запитання. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3590 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста 

обласного значення». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

О.Льона, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

регуляторного акта – рішення Міської ради міста Кропивницького № 3665 «Про 

затвердження Правил благоустрою території міста Кропивницького», ознайомив 

з основними його положеннями та відповів на запитання. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

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 взяти до відома вищезазначений проєкт 

рішення міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3665 «Про затвердження Правил благоустрою території  

міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

В.Житника, який проінформував членів постійної комісії, що у зв’язку  

з недостатнім фінансуванням пропозиції, зазначені у листі управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького від 19 листопада  

2019 року № 826/07, не були включені до проєкту бюджету міста 

Кропивницького на 2020 рік. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького доопрацювати пропозиції щодо виділення коштів на капітальні 

видатки стосовно реконструкції контактної мережі та забезпечення надійності 

електропостачання тягових підстанцій КП «Електротранс» та надати їх до 

проєкту бюджету міста Кропивницького на 2021 рік. 
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Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

В.Житника, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проєкту 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)» та ознайомив з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити доопрацьований проєкт 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 3661 «Про відмову  

ТОВ «Кінотеатр Зоряний» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Великій Перспективній, 27», ознайомив з основними його 

положеннями та відповів на запитання. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3661 «Про відмову ТОВ «Кінотеатр Зоряний» у наданні дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Великій Перспективній, 27». 

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«проти» – 0, 

«утримались» – 2. 

Рішення не прийнято 
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8. СЛУХАЛИ: 

І.Каменську, яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 3513 «Про затвердження 

перспективного плану роботи міської ради на 2020 рік» та ознайомила  

з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького 

№ 3513 «Про затвердження перспективного плану роботи міської ради  

на 2020 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії        Михайло БЄЖАН 


