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Відповідно до пункту 11 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 184 Регламенту Кіровоградської міської 
ради шостого скликання та заслухавши звіт голови комісії про роботу 
постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань промисловості, 
енергетики, транспорту і зв’язку, охорони навколишнього природного 
середовища за 2011 рік, Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Звіт про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради з 
питань промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку, охорони 
навколишнього природного середовища за 2011 рік взяти до відома 
(додається). 
 
 
 
Міський голова                                                                                     О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Додаток  
до рішення Кіровоградської міської 
ради від 28 лютого 2012 року 
№ 1297 
 

 
Звіт  

про роботу постійної комісії з питань промисловості, енергетики, 
транспорту і зв’язку, охорони навколишнього природного середовища 

за 2011рік 
 

Постійну комісію утворено 19 листопада 2010 року на першій сесії 
міської ради. 

Головою комісії обрано Калапу Сергія Георгійовича, заступником 
голови комісії - Ковальчука Олександра Миколайовича, секретарем - 
Єфременка Леоніда Миколайовича, членами комісії –  
Богаченка Володимира Степановича, Гребенчука Юрія Федоровича, 
Ізрайлова Олександра Дмитровича, Осетрова Геннадія Івановича, 
Прокоф’єва Олександра Борисовича, Рибкіна Володимира Миколайовича, 
Тетерева Євгенія Дмитровича. 

У своїй діяльності комісія керується Законами України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, 
Регламентом міської ради, Положенням про постійні комісії, рішеннями 
міської ради, розпорядженнями міського голови та працювала згідно з 
перспективним планом роботи міської ради на 2011 рік. 

 
За 2011рік постійна комісія провела 17 засідань, на яких розглянуто 

238 питань.  
Основні програми, виконання яких постійно контролювала комісія з 

питань промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку, охорони 
навколишнього природного середовища у 2011 році: 

1. Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку 
у м.Кіровограді на 2011рік. 

2. Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 
2011рік. 

3. Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда 
на 2011рік. 

4. Про затвердження заходів щодо реалізації розділу Х „Пріоритетні 
напрями розвитку міста Кіровограда на період до 2015року” обласної 
програми „Центральний регіон-2015”. 

Одним із найголовніших питань, з яких розпочала свою роботу 
постійна комісія – це вивчення та сприяння розвитку міського 
пасажирського транспорту та пасажирських перевезень на маршрутах 
загального користування в місті. Розглядаючи це питання, депутати 
визначили основні напрямки: 
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оптимізація мережі автобусних маршрутів загального користування; 
удосконалення організації дорожнього руху через спеціалізовані 

служби з організації дорожнього руху; 
покращення якості управління пасажирськими перевезеннями та 

системи управління через створення Центральної диспетчерської служби; 
 

Першочерговим питанням, яке постійно зазначалося на кожному 
засіданні комісії було обстеження пасажиропотоків на міських автобусних 
маршрутах для врегулювання питання оптимізації маршрутної мережі 
міста. За даними ДП „ДержавтотрансНДІпроект” кошторис на проведення 
обстеження пасажиропотоку склав приблизно 360 тис.грн. 

Розпорядженням міського голови від 2 березня 2011 року № 37 
створено робочу групу з організації проведення обстеження 
пасажиропотоку, до складу якої увійшли депутати міської ради:  
Калапа С.Г., Осетров Г.І., Рибкін В.М., Прокоф’єв О.Б., Гребенчук Ю.Ф., 
посадові особи виконавчої влади та виконавчих органів. 

При обговоренні даного питання, за пропозицією комісії з питань 
промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку, охорони навколишнього 
природного середовища було проведено обстеження пасажиропотоку 
силами навчальних закладів м. Кіровограда без залучення сторонніх 
організацій, вивчивши досвід інших міст та регіонів. 

Обстеження проводилось 19 жовтня 2011року повністю силами 
КНТУ м. Кіровограда із залученням студентів. 

Повертаючись до питання щодо створення Центральної 
диспетчерської служби міських пасажирських перевезень Кіровоградської 
міської ради. За результатами розгляду постійною комісією 2 серпня  
2011 року проект рішення Кіровоградської міської ради № 738  
„Про створення Центральної диспетчерської служби міських пасажирських 
перевезень Кіровоградської міської ради” відправлено на доопрацювання 
управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради. 

На своїх засіданнях комісія вивчала та обговорювала питання  
стосовно звернень депутатів міської ради, щодо організації руху 
транспорту, врегулювання питань пільгових перевезень, незадовільної 
роботи перевізників та питання обладнання зупинок візуальною 
інформацією з висвітленням графіку руху та інтервалів. 

На жаль, на теперішній час самою актуальною проблемою є 
незадовільна робота саме пільгового транспорту: не дотримуються 
інтервали руху, водії неетично поводяться під час виконання перевезень на 
маршруті з пасажирами похилого віку. Всі дані питання та скарги були 
обговорені за участю начальника управління розвитку транспорту та 
зв’язку Кіровоградської міської ради Гонтарь О.А. 

Неодноразово розглядалося питання охорони навколишнього 
природного середовища, наприклад щодо загибелі риби під час 
регулювання рівня водойми в період весняних противоповеневих заходів. 
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Було надано доручення управлінню з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення опрацювати питання вдосконалення 
гідротехнічної споруди на річці Сугоклея з метою недопущення повного 
скидання води, яке приводить до загибелі риби.  

При розгляді Програми природоохоронних заходів місцевого 
значення на 2011 рік управлінню земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища та управлінню з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення було надано 
доручення знайти альтернативу розробникам проекту „Перенесення 
існуючих комунікаційних мереж у зв’язку з розчисткою русла річки Інгул” 
та розробити заходи. 

Для доопрацювання проектного рішення на перенесення існуючих 
комунікаційних мереж у зв’язку з розчищеням річки Інгул Кіровограді 
балансоутримувачу водопровідно – каналізаційних мереж виділено з 
міського природоохоронного фонду 62 тис.грн. Ці роботи плануються до 
виконання балансоутримувачем протягом 2012 року. 

 
З метою недопущення розповсюдження карантинних рослин 

постійною комісією було надано доручення розробити програму боротьби 
зі шкідливими рослинами. Також розглядалось питання про встановлення 
контейнерів для твердих побутових відходів в місцях масового відпочинку 
мешканців міста та забезпечення своєчасного вивезення сміття та було 
надано доручення Головному управлінню житлово-комунального 
господарства Кіровоградської міської ради розробити механізм ліквідації 
стихійних звалищ та недопущення нових.  

 
У 2012 році передбачені видатки у сумі 130,0 тис.грн. (КЕКВ1134) на 

виконання робіт по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території 
місто відповідно до Програми розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою міста на 2012 рік, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради 26 січня 2012 року № 1145. 

 
Взагалі виконавчим органам Кіровоградської міської ради комісією  

було надано 18 доручень, більше половини з яких залишається на контролі 
до повного їх вивчення. 

 
 
 

Голова постійної комісії з питань  
промисловості, енергетики, транспорту 
і зв’язку, охорони навколишнього  
природного середовища                                                                        С.Калапа 

 
 


