
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  37 
 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 30 січня 2020 року  м. Кропивницький 

 

Голова комісії: М.Бєжан 

 

Присутні члени комісії: І.Захаров – секретар комісії,  

В.Ксеніч, О.Рокожиця  

 

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

С.Калапа, С.Кріпак 

 

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 – в.о. директора департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальника управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького, 

О.Смолянцева – головний спеціаліст відділу 

споживчого ринку та послуг управління 

торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд електронної петиції від 14 січня 2020 року щодо створення 

або зміни маршруту міського транспорту з Балашівки через вул. Волкова  

(автор петиції Д.Іванов, лист управління розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького від 24 січня 2020 року № 69/07) 
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Доповідає: 

 

В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

2. Про упорядкування торгівлі з палаток по вул. Соборній (між будинками 

№ 23/34 та 25) (лист департаменту з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького від 29 січня  

2020 року № 204/21д) 

Доповідає: 

 

Горбовський С.В. – начальник управління 

торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького 

 

 3. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: 

В.Житника, який повідомив, що за результатами обстеження вулиць 

Кільцевої, Родникової та Волкова встановлено, що проїжджа частина даних 

вулиць не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху (частково відсутні 

пішохідні тротуари та на окремих ділянках вулиць завузька проїжджа частина, 

менше 7 м). На дамбі по вул. Волкова існує значний кут нахилу, що не дозволяє 

організувати регулярні перевезення пасажирів. Крім того, вага транспортних 

засобів, які використовує комунальне підприємство «Електротранс» є завеликою 

(більше 12 т), що може призвести до часткового руйнування дорожнього 

покриття. Станом на 22 січня 2020 року в комунальному підприємстві 

«Електротранс» не вистачає транспортних засобів, так як вони на 100% задіяні 

на автобусних та тролейбусних маршрутах міста. 

Також повідомив, що за результатами обстеження пасажиропотоків  

у м. Кропивницькому та їх опрацювання Харківським національним 

автомобільно-дорожнім університетом, рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 08 листопада 2012 року № 942 (зі змінами, внесеними з 2013 по  

2019 роки) було затверджено нову маршрутну мережу міста, яка розроблена  

з урахуванням необхідності максимального виключення дублювання автобусних 

маршрутів.  

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Взяти до відома інформацію начальника управління розвитку 

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

розгляд електронної петиції від 14 січня 2020 року щодо створення або зміни 

маршруту міського транспорту з Балашівки через вул. Волкова. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. Підтримати електронну петицію від 14 січня 2020 року щодо створення 

або зміни маршруту міського транспорту з Балашівки через вул. Волкова. 

Результати голосування: 

«за» – 0, 

«проти» – 0, 

«утримались» – 4. 

Рішення не прийнято. 

 

3. Не підтримати електронну петицію від 14 січня 2020 року щодо 

створення або зміни маршруту міського транспорту з Балашівки через  

вул. Волкова, як таку, що не може бути реалізована, через небезпеку чи 

перешкоду для руху транспортних засобів, які можуть бути задіяні для 

організації регулярних пасажирських перевезень, запропонованих петицією. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 С.Горбовського, який ознайомив присутніх з інформацією про 

упорядкування торгівлі з палаток по вул. Соборній (між будинками № 23/34 та 

25) та відповів на запитання. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 І.Захаров, секретар постійної комісії Міської ради міста Кропивницького  

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

прав споживачів, який повідомив присутніх, що до нього, як до депутата даного 

територіального виборчого округу ніхто з торгуючих не звертався для вирішення 

питання щодо здійснення торгівлі з палаток по вул. Соборній (між будинками  

№ 23/34 та 25). 

 М.Бєжан, голова постійної комісії Міської ради міста Кропивницького  

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

прав споживачів, який повідомив присутніх, що особисто телефонував до 

підприємців, які здійснювали торгівлю за вищезазначеною адресою (за додатком 

№ 2 до рішення міської ради від 31 березня 2015 року № 4077 «Про затвердження 

дислокації») і деякі підприємці зі списку підтвердили факт припинення своєї 

підприємницької діяльності. Також зазначив, що до виконавчих органів міської 

ради неодноразово надходили скарги від мешканців міста щодо неможливості 

вільного пересування тротуаром у зв’язку із захаращенням прилеглої території 

під час здійснення торгівлі з палаток. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Взяти до відома інформацію начальника управління торгівлі  

та побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 
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розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького 

С.Горбовського щодо упорядкування торгівлі з палаток по вул. Соборній  

(між будинками № 23/34 та 25). 

 2. Відмовити суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють 

торгівлю з палаток по вул. Соборній (між будинками № 23/34 та 25) стосовно 

пролонгації дислокації у зв’язку з тим, що пішохідна зона тротуару призначена 

для безбар’єрного пересування вздовж вулиці, на якій не допускається 

встановлення рекламних конструкцій, тимчасових споруд та надходження до 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького скарг від мешканців 

міста щодо неможливості вільного пересування тротуаром у зв’язку із 

захаращенням прилеглої території під час здійснення торгівлі з палаток. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 М.Бєжана, який запропонував до проведення третього засідання 

дев’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького провести спільне 

засідання постійних комісій міської ради з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів та з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності,  

на якому розглянути наступні проєкти рішень міської ради: 

 № 3596 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року 

№ 762 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства  

та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки»; 

№ 3597 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року 

№ 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки»; 

№ 3598 «Про внесення змін до рішення Міської ради  

міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому 

на 2018-2021 роки». 

 Запросити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Вергуна та т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького Т.Савченко  

на спільне засідання постійних комісій міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Провести спільне засідання постійних комісій Міської ради міста 

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

послуг, захисту прав споживачів та з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності до проведення 

третього засідання дев’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького,  

на якому розглянути наступні проєкти рішень міської ради: 
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 № 3596 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року 

№ 762 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства  

та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки»; 

№ 3597 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року 

№ 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки»; 

№ 3598 «Про внесення змін до рішення Міської ради  

міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому  

на 2018-2021 роки». 

 2. Запросити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Вергуна та т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького Т.Савченко  

на спільне засідання постійних комісій Міської ради міста Кропивницького  

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

прав споживачів та з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії        Михайло БЄЖАН 

 

 

 

Секретар комісії        Ігор ЗАХАРОВ 


