
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  38 
 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

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

захисту прав споживачів 

 

від 26 травня 2020 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: 

 

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 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд електронної петиції від 12 травня 2020 року щодо зміни 

умов для перевізних компаній: заміна БАЗ-2215 на більш комфортний та 

габаритний варіант (автор петиції Я.Білоус) (лист управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького від 22 травня  

2020 року № 346/07) 

Доповідає: 

 

В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

2. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3974 «Про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків 

від абонентської плати за користування квартирними телефонами» 

Доповідає: 

 

В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького 
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3. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 4106 «Про встановлення транспортного податку на 2021 рік» 

Доповідає: 

 

В.Житник – начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького 

 

4. Про погодження проєкту регуляторного акта – рішення Міської ради 

міста Кропивницького № 4069 «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»  

Доповідає: 

 

Т.Ломова – в.о. директора департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальника управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

5. Про погодження проєкту регуляторного акта – рішення Міської ради 

міста Кропивницького № 4070 «Про встановлення розмірів ставок єдиного 

податку»  

Доповідає: 

 

Т.Ломова – в.о. директора департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальника управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького 

 

1. СЛУХАЛИ: 

В.Житника, який надав інформацію стосовно розгляду електронної петиції 

від 12 травня 2020 року щодо зміни умов для перевізних компаній: заміна  

БАЗ-2215 на більш комфортний та габаритний варіант. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійної комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 М.Бєжан, голова постійної комісії Міської ради міста Кропивницького  

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

прав споживачів, який запропонував підтримати вищезазначену електронну 

петицію та підготувати управлінню розвитку транспорту та зв’язку міської ради 

чіткий план дій розвитку міського транспорту в 2020 та 2021 роках. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати електронну петицію від 12 травня 2020 року щодо зміни 

умов для перевізних компаній: заміна БАЗ-2215 на більш комфортний та 

габаритний варіант. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького розглянути та опрацювати вищезазначену електронну петицію, 

надати обгрунтовану відповідь автору петиції Я.Білоусу щодо термінів 

виконання плану дій розвитку міського транспорту в 2020 та 2021 роках. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

В.Житника, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 3974 «Про звільнення осіб  

з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати  

за користування квартирними телефонами» та ознайомив з основними  

його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3974 «Про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків 

від абонентської плати за користування квартирними телефонами». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

В.Житника, який пояснив присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 4106 «Про встановлення 

транспортного податку на 2021 рік» та ознайомив з основними  

його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 4106 «Про встановлення транспортного податку на 2021 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Т.Ломову, яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

регуляторного акта – рішення Міської ради міста Кропивницького № 4069 «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне  

від земельної ділянки» та ознайомила з основними його положеннями. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт регуляторного акта – рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 4069 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку  

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Т.Ломову, яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проєкту 

регуляторного акта – рішення Міської ради міста Кропивницького № 4070 «Про 

встановлення розмірів ставок єдиного податку» та ознайомила з основними його 

положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт регуляторного акта – рішення Міської ради міста 

Кропивницького № 4070 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії        Михайло БЄЖАН 

 

 

 

Секретар комісії        Ігор ЗАХАРОВ 

 


