
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л   №  1
засідання постійної комісії з питань

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 
сфери послуг, захисту прав споживачів

від 22 грудня 2015 року м. Кіровоград

Голова комісії Бєжан М.М.

Присутні члени комісії: Калапа  С.Г.,  Ксеніч  В.М.,  
Мельниченко  О.К.,  Рокожиця  О.Л.,
Яремчук В.С.

Запрошені: Бочкова  Л.Т.  –  начальник  фінансового
управління Кіровоградської міської ради

Присутні: Кріпак  С.В.  –  депутат  Кіровоградської
міської ради

Порядок денний:
1.  Про  обрання  заступника  голови  та  секретаря  постійної  комісії

міської ради 
Доповідає: Бєжан М.М. – голова постійної комісії

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

2. Про  розробку Графіка роботи постійної комісії (з зазначенням дня,
часу та місця проведення засідання)

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

3.  Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
№ 21 «Про міський бюджет на 2016 рік»

Доповідає: Бочкова Л.Т. – начальник фінансового
управління  Кіровоградської  міської
ради
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1. СЛУХАЛИ:
Пропозицію голови постійної комісії Бєжана М.М. з питання обрання

заступника голови та секретаря постійної комісії міської ради.

ВИРІШИЛИ:
1.  Обрати  заступником  голови  постійної  комісії  з  питань

промисловості,  транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав
споживачів Мельниченка Олега Казимировича.

2.  Обрати  секретарем  постійної  комісії  з  питань  промисловості,
транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав  споживачів
Яремчук Валентину Сергіївну.

Результати голосування:
«за» – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Після  розгляду  першого  питання  до  роботи  постійної  комісії  
з  питань  промисловості,  транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери  послуг,
захисту прав споживачів долучився депутат Кіровоградської міської ради
Калапа С.Г.

2. СЛУХАЛИ:
Пропозицію голови постійної комісії Бєжана М.М. з питання розробки

Графіка  роботи  постійної  комісії  (з  зазначенням  дня,  часу  та  місця
проведення засідання).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Роботу постійної комісії проводити в першу та третю середу місяця  

о 13 годині.
Результати голосування:

«за» – 6 (одноголосно).
Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Бочкову  Л.Т.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  проектом  рішення

Кіровоградської  міської  ради  №  21  «Про  міський  бюджет  на  2016  рік»  
та основними його положеннями.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИСТУПИЛИ:
Мельниченко  О.К.,  заступник  голови  постійної  комісії  з  питань

промисловості,  транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав
споживачів, який запропонував винести на розгляд постійної комісії з питань
житлово-комунального  господарства,  енергозбереження  та  комунальної
власності  пропозиції  до  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
«Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства
та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік» щодо виділення коштів на
встановлення світлофорних об’єктів за адресами:

перехрестя просп. Комуністичного та вул. Михайлівської;
перехрестя просп. Комуністичного та вул. Великої Перспективної.

Кріпак С.В., депутат Кіровоградської міської ради, який запропонував
винести  на  розгляд  постійної  комісії  з  питань  житлово-комунального
господарства,  енергозбереження  та  комунальної  власності  пропозицію  до
проекту рішення Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми
розвитку  житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  міста
Кіровограда  на  2016  рік»  щодо  виділення  коштів  на  встановлення
світлофорних  об’єктів  на  перехресті  вулиць  Преображенської  та
Михайлівської.

Яремчук  В.С.,  секретар  постійної  комісії  з  питань  промисловості,
транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав  споживачів,  яка
запропонувала  винести  на  розгляд  постійної  комісії  з  питань  
житлово-комунального  господарства,  енергозбереження  та  комунальної
власності  пропозицію  до  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
«Про затвердження  Програми розвитку житлово-комунального господарства
та  благоустрою  міста  Кіровограда  на  2016  рік»  щодо  виділення  коштів  
на  встановлення  світлофорних  об’єктів  на  перехресті  вулиць  Шевченка  
та Архангельської.

Рокожиця  О.Л.,  член  постійної  комісії  з  питань  промисловості,
транспорту, зв’язку,  торгівлі,  сфери послуг,  захисту прав споживачів,  який
запропонував  винести  на  розгляд  постійної  комісії  з  питань  
житлово-комунального  господарства,  енергозбереження  та  комунальної
власності  пропозицію  до  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
«Про затвердження  Програми розвитку житлово-комунального господарства
та  благоустрою  міста  Кіровограда  на  2016  рік»  щодо  виділення  коштів  
на  встановлення  світлофорних  об’єктів  по  вул.  Генерала  Жадова  напроти
магазину «АТБ».
ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати  постійній  комісії  з  питань  житлово-комунального
господарства,  енергозбереження  та  комунальної  власності  спільно  
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з  Головним  управлінням  житлово-комунального  господарства
Кіровоградської міської ради включити до проекту рішення Кіровоградської
міської ради  «Про затвердження  Програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік» пропозиції щодо
виділення коштів на встановлення світлофорних об’єктів за адресами:

перехрестя просп. Комуністичного та вул. Михайлівської;
перехрестя просп. Комуністичного та вул. Великої Перспективної;
перехрестя вулиць Преображенської та Михайлівської;
перехрестя вулиць Шевченка та Архангельської;
вул. Генерала Жадова напроти магазину «АТБ».

Результати голосування:
«за» – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Погодити та винести на розгляд  Кіровоградської міської ради проект
рішення міської ради № 21 «Про міський бюджет на 2016 рік».

Результати голосування:
«за» – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Бєжан  М.М.,  голова  постійної  комісії  з  питань  промисловості,

транспорту, зв’язку, торгівлі,  сфери послуг, захисту прав споживачів, який
запропонував запросити на наступне засідання постійної комісії начальника
управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування
населення  Кіровоградської  міської  ради  Бабенко  Н.В.  для  інформування
членів  постійної  комісії  з  питання  щодо  наявності  стихійної  торгівлі
продовольчими товарами у м. Кіровограді.

Голова комісії М.Бєжан

Секретар комісії В.Яремчук


