
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 27 березня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради  

сьомого скликання 

 

27 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів, депутати 

міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуто проекти рішень міської ради: про затвердження 

Комплексної програми діяльності Кіровоградської міської дружини на                    

2017 рік; про передачу майна військовій частині польова пошта В2336; про 

передачу майна військовій частині А1736; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський 

бюджет на 2017 рік»  (щодо перерозподілу обсягів субвенції з державного 

бюджету міському бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню); про затвердження звіту про виконання міського бюджету за                   

2016 рік; про затвердження Програми реалізації громадського бюджету 

(бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки; про стан виконання 

Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік 

та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки, затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 № 3951, за  2016 рік. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

27 березня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях:  посилення уваги до 

виконання робіт з благоустрою міста, а саме: своєчасного вивезення з 

приватного сектору зібраного сміття, залучення до прибирання підприємств 

усіх форм власності, наведення порядку на в»їзних напрямках до міста; 

посилення контролю за роботою підприємств, що здійснюють перевезення 

пасажирів громадським транспортом, в т.ч. якістю надання послуг, 

дотриманням санітарного порядку на кінцевих зупинках, систематичного 

порушення графіку руху маршрутами № 115, 116 та 14; посилення роботи з 

власниками рекламоносіїв щодо забезпечення належного утримання 
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конструкцій та розміщеної реклами, її актуальності; забезпечення утримання 

в належному стані орендованих ділянок землі, будівель; діяльності та 

утримання будинків сімейного типу; організаційного забезпечення 

проведення акції «Пoсади деревo миру»; забезпечення роботи світлофору на 

перехресті вулиць Миколи Левитського та Варшавської; роботи комунального 

транспорту (проведення підготовчих заходів до придбання та роботи 

великогабаритного пасажирського автотранспорту, розширення автобази                   

КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради», розміщення графіків руху 

тролейбусів на зупинках громадського транспорту); підготовки до чергового 

засідання сесії міської ради. 

 Розглянуто питання: про виконання Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв»язку на 2016 рік та пасажирські перевезення 

міським електричним транспортом (тролейбусами) у м. Кропивницькому.  

 

27 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

Розглянуто питання: про умовно – дострокове звільнення засуджених; 

про заміну невідбутої частини строку покарання більш м'яким; про 

переведення з дільниці соціальної реабілітації до дільниці ресоціалізації. 

Рішенням комісії погоджено матеріали: про умовно-дострокове 

звільнення стосовно 6-х осіб; про заміну невідбутої частини строку покарання 

більш м'яким стосовно 5-х осіб; про переведення з дільниці соціальної 

реабілітації до дільниці ресоціалізації  стосовно однієї особи. 

 

27 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з керівниками 

житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про активізацію робіт з прибирання та благоустрою 

закріплених та прилеглих територій; про початок ремонтних робіт на 

перехідних з 2016 року об'єктах житлово-комунального господарства міста; 

про обстеження пішохідного мосту через річку Інгул в районі Козацького 

острова; про виконання робіт з розчищення від порослі схилів на Фортечних 

валах; про встановлення дорожніх знаків, що забороняють в'їзд до міста 

великогабаритного транспорту, та інші. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

27 березня у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Чайка» - змагання з дартсу; ДЮК «Надія» - конкурси та 

естафети «Сила та здоров’я». 
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27 березня  за участі міського голови Андрія Райковича, секретаря 

міської ради Андрія Табалова, заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександра Грабенка та Наталії Дзюби, начальника 

управління капітального будівництва Віктора Ксеніча та заступника 

начальника управління освіти Євгена Серопяна відбулося урочисте відкриття 

після капітального ремонту сучасних спортивних залів в ЗОШ І-ІІІ ступенів                        

№ 4, 23 та комунальному закладі „Навчально-виховне об’єднання 

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання 

„Калинка”.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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