
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 17 січня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської  

міської ради сьомого скликання 
 

17 січня під головуванням заступника голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Олександра Цертія відбулося 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

На засіданні комісії були присутні керівники виконавчих органів 

міської ради. 

Розглянуто проекти рішень Кіровоградської міської ради, а саме: про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року 

№ 709 «Про міський бюджет на 2017 рік»; про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях 

України та членів їх сімей – мешканців на 2017-2019 роки; про затвердження 

Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення на 2017-2019 роки. 

 

17 січня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

четверте засідання сьомої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання. 

В роботі сесії брали участь 38 депутатів міської ради, голова Ленінської  

районної у місті Кіровограді ради Фросіняк Р.В., голова Фортечної районної               

у місті Кропивницькому ради Кришко О.В., голова Новенської селищної ради 

Денисенко С.П., прокурор Кропивницької місцевої прокуратури                   

Залюбовська А.І., керівники виконавчих органів Кіровоградської міської ради, 

представники засобів масової інформації та громади міста. 

На четвертому засіданні було прийнято 67 рішень, з них: про депутатські 

запити депутатів міської ради; про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ,,Про міський бюджет на 2017 рік”; 

про створення Тимчасової контрольної комісії Кіровоградської міської ради з 

врегулювання питання розміщення майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства, засобів пересувної                

дрібно роздрібної торговельної мережі та інших об'єктів сезонної дрібно 

роздрібної торговельної мережі; про затвердження Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 

та членів їх сімей – мешканців на 2017-2019 роки; про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення на 

2017-2019 роки; про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки; про 
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затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького  на  2017-2021 роки; про 

затвердження Програми економічної підтримки засобів масової інформації 

міста Кропивницького на 2017 рік; про регулювання земельних відносин. 

Внесено зміни до складу постійних комісій Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання, в тому числі: припинено повноваження голови постійної 

комісії з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності Демченка М.І. та обрано головою комісії 

Линченка М.Д.; припинено повноваження голови постійної комісії з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Деркаченка Ю.О. та обрано 

головою комісії Шамардіна О.С. 

Роботу сьомої сесії Кіровоградської міської ради завершено. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

17 січня перед початком засідання сесії міської ради міський голова 

Андрій Райкович вручив подяки від 3-го полку спеціального призначення за 

суттєвий внесок в підвищення боєздатності армії депутату міської ради 

Олександру Шамардіну та начальнику  управління власності та приватизації 

комунального майна міської ради Олегу Колюці.  

 

 17 січня під головуванням   керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 

 Було розглянуто 2 проекти рішень виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про 

затвердження рішення про надання службової квартири. 
 Комісія також розглянула три звернення громадян з житлових питань та 

інші питання. 

 

  17 січня  під  головуванням  заступника голови адміністративної комісії  

–  головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного 

управління  Артема  Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. 

  Комісією було розглянуто 41 протокол про адміністративні   

правопорушення, передбачені ст. 152,  ч. 1 ст. 179,  ч. 1 ст. 155, ст. 183,                                       

ч. 2 ст. 212-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 15 протоколах на 

загальну суму 18 700 грн. Закрито провадження по 25 протоколах. Розгляд  

матеріалів по одному протоколу перенесено на наступне засідання. 

 



3 
 

17 січня відбулася прес-конференція заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна. Мова йшла 

про результати роботи галузі житлово-комунального господарства за минулий 

рік. 

 Заступник міського голови повідомив, що минулого року в рамках 

виконання галузевих програм з питань ремонту доріг вдалося виконати 

значний обсяг робіт. Зокрема, на поточний ремонт було виділено  12,5 млн грн, 

а це - 68 вулиць. На капітальний ремонт вулиць в обласному центрі виділено 

14,6 млн грн, з яких 6,7 млн грн було витрачено на ремонт 11 вулиць.                                     

На утримання та поточний ремонт 57 світлофорів з міського бюджету було 

виділено 1 млн 420 тис. грн і 2 млн 356 тис. грн витрачено на облаштування                        

9 нових світлофорних об’єктів на перехрестях вулиць.  

На розмітку доріг у 2016 році загалом було виділено 1млн 800 тис. грн.  

Виконано пілотний проект з нанесення по вулиці Космонавта Попова 

пластикової розмітки, термін експлуатації якої вшестеро довший за звичайну.  

 Також минулого року з метою зменшення дорожньо-транспортних 

пригод та травматизму пішоходів на дорогах Кропивницького було 

встановлено пристрої примусового зниження швидкості на найбільш 

небезпечних ділянках на суму 63,8 тис. грн. 

 

17 січня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про прибирання від снігу та льоду територій, 

прилеглих до спортивних закладів, посипання протиожеледними сумішами 

тротуарів, ліквідацію бурульок на дахах та огородження небезпечних ділянок; 

про тепловий режим у спортивних закладах; про стан захворювання на грип та 

ГРВІ; про забезпечення доступності інвалідів до КДЮСШ № 4; про 

забезпечення своєчасної виплати підвищених заробітних плат працівникам 

підпорядкованих закладів; про встановлення надбавок молодим спеціалістам; 

про ведення обліку військовозобов’язаних осіб; про підготовку до проведення 

процедур закупівель у 2017 році через систему PROZORRO; про формування 

плану спортивно-масових заходів на лютий 2017 року та інші. 

 

17 січня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання               

№ 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса Костенко 

провела нараду з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів.   

Розглянуто питання: про епідемічну ситуацію, продовження зимових 

канікул у загальноосвітніх навчальних закладах міста та організацію 

навчального процесу у ІІ семестрі 2016/2017 навчального року; про хід 

опалювального сезону та діяльність навчальних закладів під час складних 
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погодних умов; про особливості проведення ЗНО у 2016/2017 навчальному 

році.  

 

17 січня у відділі сім’ї та молоді відбулась нарада з керівниками гуртків 

та секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: 

аналіз заходів, проведених за минулий тиждень; планування заходів до Дня 

Соборності України та Дня пам’яті Героїв Крут; контроль за санітарним 

станом прилеглих до клубів територій. 

Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

17 січня у дитячо-юнацькому клубі «Надія» відділу сім’ї та молоді 

проведено конкурси та естафети «Сила та здоров’я» з нагоди Дня Соборності 

України. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А. Бондаренко 
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