
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л  № 5
засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради 
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 

сфери послуг, захисту прав споживачів

від 08 червня 2016 року м. Кіровоград

Голова комісії Бєжан М.М.

Присутні члени комісії: Мельниченко  О.К.  –  заступник  голови
комісії, 
Ксеніч В.М., Рокожиця О.Л.

Відсутні члени комісії: Калапа С.Г., 
Кріпак  С.В.  (відповідно  до  заяви  
від 08 червня 2016 року № 51/1 (додається),
Яремчук В.С. – секретар комісії

Запрошені: Вергун  О.С.  –  начальник  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради

Присутні: представники засобів масової інформації

Порядок денний:

1.  Про  розгляд  електронної  петиції  від  17  травня  2016  року  щодо
прийняття  Кіровоградською  міською  радою  сьомого  скликання  нового
Регламенту  від  громадськості,  розробленого  робочою групою Партнерства
«Рада Експертів»

Доповідає: Бєжан М.М. – голова постійної комісії
Кіровоградської міської ради з питань
промисловості,  транспорту,  зв’язку,
торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав
споживачів

2.  Про  розгляд  електронної  петиції  від  17  травня  2016  року  щодо
внесення  змін  до  Порядку  розгляду  електронної  петиції,  адресованої
Кіровоградській  міській  раді,  її  виконавчому  комітету,  затвердженого
рішенням міської ради від 29 березня 2016 року № 142

Доповідає: Бєжан М.М. – голова постійної комісії



2

Кіровоградської міської ради з питань
промисловості,  транспорту,  зв’язку,
торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав
споживачів

3. Про надання інформації щодо фактичної наявності автотранспортних
засобів  на  всіх  маршрутах  міста  Кіровограда  та  необхідної  кількості
транспортних засобів згідно вимог

Доповідає: Вергун  О.С. –  начальник  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради

4.  Про  стан  виконання  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
від 29 березня 2016 року № 150 «Про створення Комунального підприємства
«Електротранс»  Кіровоградської  міської  ради»,  затвердження  Статуту  та
передачу матеріальних цінностей»

Доповідає: Вергун  О.С. –  начальник  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради

5.  Про  розподіл  субвенції,  передбаченої  на  пільгові  перевезення
пасажирів

Доповідає: Вергун  О.С. –  начальник  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської міської ради

1. СЛУХАЛИ:
Бєжана М.М., який повідомив, що на розгляд Кіровоградської міської

ради надійшли електронні петиції від 17 травня 2016 року, збір підписів яких
здійснювався Кіровоградською обласною організацію «Асоціація Політичних
Наук», а саме:

щодо прийняття Кіровоградською міською радою сьомого скликання
нового Регламенту від громадськості;

щодо внесення змін до Порядку розгляду електронної петиції.
Михайло Михайлович проінформував, що у зв’язку з тим, що на другій

сесії Кіровоградської міської ради був прийнятий Регламент Кіровоградської
міської ради сьомого скликання, немає потреби приймати новий Регламент
від громадськості. 

Враховуючи вищевикладене,  запропонував не підтримати електронну
петицію  щодо  прийняття  Кіровоградською  міською  радою  сьомого
скликання нового Регламенту від громадськості.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Не підтримати електронну петицію щодо прийняття Кіровоградською

міською радою сьомого скликання нового Регламенту від громадськості.
Результати голосування:

«за» – 4 (одноголосно).
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:
Бєжана М.М.,  який запропонував не підтримати електронну петицію

щодо внесення змін до Порядку розгляду електронної петиції,  адресованої
Кіровоградській  міській  раді,  її  виконавчому  комітету,  затвердженого
рішенням міської ради від 29 березня 2016 року № 142.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Не підтримати електронну петицію щодо внесення  змін до  Порядку

розгляду  електронної  петиції,  адресованої  Кіровоградській  міській  раді,  її
виконавчому комітету, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня
2016 року № 142.

Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Вергуна  О.С.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  інформацією  щодо

фактичної  наявності  автотранспортних  засобів  на  всіх  маршрутах  міста
Кіровограда та необхідної кількості транспортних засобів згідно вимог.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИСТУПИЛИ:
Бєжан  М.М.,  голова  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  

з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав  споживачів,  який  наголосив,  що  на  деяких  маршрутах  кількість
транспортних засобів перевищує офіційно затверджену кількість, а на інших
маршрутах  –  транспорту  не  вистачає.  Тому  потрібно  шукати  шляхи
вирішення даної проблеми, можливо необхідно укласти додаткові договори з
перевізниками або внести зміни в існуючі договори щоб узаконити роботу
транспортних засобів, які виходять на маршрути не за договорами.

Також  запропонував  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської  міської  ради  на  наступне  засідання  постійної  комісії
підготувати інформацію щодо кількості транспортних засобів, передбачених
маршрутною  мережею  міста,  та  фактично  виїжджаючих  транспортних
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засобів  на маршрути  в  розрізі  підприємств-перевізників,  що обслуговують
міські маршрути загального користування.

ВИРІШИЛИ:
1.  Інформацію  начальника управління  розвитку транспорту та зв’язку

Кіровоградської  міської  ради Вергуна  О.С.  щодо  фактичної  наявності
автотранспортних засобів на всіх маршрутах міста Кіровограда та необхідної
кількості транспортних засобів згідно вимог взяти до відома.

2.  Рекомендувати  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської  міської  ради  на  наступне  засідання  постійної  комісії
Кіровоградської  міської  ради з  питань промисловості,  транспорту,  зв’язку,
торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів:

надати письмову  інформацію щодо кількості  транспортних засобів,
передбачених  маршрутною  мережею  міста  Кіровограда  та  фактично
виїжджаючих  транспортних  засобів  на  маршрути  в  розрізі  підприємств-
перевізників, що обслуговують міські маршрути загального користування;

запросити  керівників  підприємств-перевізників,  що  обслуговують
міські маршрути загального користування.

Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:
Вергуна О.С., який ознайомив членів комісії з інформацією щодо стану

виконання рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року  
№  150 «Про  створення  Комунального  підприємства  «Електротранс»
Кіровоградської  міської  ради»,  затвердження  Статуту  та  передачу
матеріальних цінностей».

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію  начальника управління  розвитку транспорту та зв’язку

Кіровоградської міської ради Вергуна О.С. щодо  стану виконання рішення
Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 150 «Про створення
Комунального підприємства «Електротранс» Кіровоградської міської ради»,
затвердження Статуту та передачу матеріальних цінностей» взяти до відома.

2.  Рекомендувати  управлінню  розвитку  транспорту  та  зв’язку
Кіровоградської  міської  ради  на  наступне  засідання  постійної  комісії
Кіровоградської  міської  ради з  питань промисловості,  транспорту,  зв’язку,
торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав  споживачів запросити  керівника
Комунального підприємства «Електротранс» Кіровоградської міської ради»
для надання звіту щодо роботи даного комунального підприємства.
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Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:
Вергуна  О.С.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  інформацією  щодо

розподілу субвенції, передбаченої на пільгові перевезення пасажирів.
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію  начальника  управління  розвитку  транспорту  та  зв’язку

Кіровоградської  міської  ради Вергуна  О.С.  щодо  розподілу  субвенції,
передбаченої на пільгові перевезення пасажирів взяти до відома.

Результати голосування:
«за» – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Голова комісії М.Бєжан


