
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 
                                  за 15 травня 2017 року 

м. Кропивницький 
Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 
 сьомого скликання 

 
15 травня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності. 
На засіданні були присутні заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В., депутати міської ради, 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової 

інформації. 
            Розглянуті питання: про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради»; про внесення змін 

та доповнень до рішень Кіровоградської міської ради (від 29.03.2016 № 183 

«Про затвердження Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання», від 10.06.2016 № 299 «Про затвердження Положення про комісію 

з розгляду питань щодо надання одноразової адресної допомоги мешканцям 

міста Кіровограда»); про зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання; про безоплатну передачу завершеного 

будівництвом зовнішнього водопроводу у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області; про надання в користування 

гуртожитку; про надання в користування житлового будинку по                                          

вул. Врубеля, 22; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                      

від 10 червня 2016 року № 309 «Про затвердження Плану дій сталого 

енергетичного розвитку міста Кіровограда на період до 2020 року»; про 

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями міста Кропивницького; про внесення доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради  від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017-2021 роки»; про внесення змін та доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки»; про 

скасування рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 

14.03.2017 № 124 («Про коригування ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» тарифів на послуги 

з вивезення побутових відходів, встановлених рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 08.11.2016 № 579»); про скасування рішень 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28.03.2017 (№ 170, 171, 
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172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 щодо встановлення нових тарифів на послуги 

ЖЕО з утримання будинків, гуртожитків, та прибудинкових і прилеглих 

територій у м. Кропивницькому); про надання згоди на безоплатне прийняття 

до комунальної власності територіальної громади м Кропивницького 

проектної документації; про звільнення на 50% від оплати за користування 

житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

15 травня 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  привітав з 70-ю річницею від дня народження голову 

Кіровоградської міської громадської організації “Союз Чорнобиль України” 

Мохонька Михайла Михайловича та вручив цінний подарунок і квіти.  
Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: підведення 

підсумків проведення святкових та значимих подій на початку травня; 

благоустрою території Фортечних валів; активізації виконання робіт з покосу 

трави та ремонту дорожнього покриття; збереження саджанців дерев й 

своєчасного їх поливу; закінчення навчального року й забезпечення 

організації досугу дітей в літній період, безпеки їх життєдіяльності тощо; 

забезпечення належної роботи шахматно-шахового клубу у парку культури та 

відпочинку «Ковалівський»; оперативного реагування на критичні матеріали 

у ЗМІ та Інтернет виданнях щодо роботи міської влади та комунальних 

підприємств; проведення на належному рівні галузевої сесії 

«Енергоефективність. Енергозбереження» муніципального інвестиційного 

форуму „TIME to INVEST” та посилення роз»яснювальної роботи серед 

мешканців міста щодо доцільності проведення заходів з енергозбереження; 
посилення боротьби зі стихійною торгівлею по вулицях міста.  
  Розглянуто питання про розвиток мистецької освіти у                                                        
м. Кропивницькому. 
 

15 травня 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 контроль за ходом виконання робіт з 

капітального ремонту покрівель житлових будинків; про організацію 

проведення наради з питання розроблення схеми теплопостачання міста; про 

виконання робіт з ремонту та утримання об»єктів на території Фортечних 

валів; про нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків біля 

закладів освіти; про активізацію робіт з капітального ремонту ліфтів та мереж 
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зовнішнього освітлення; про  полив саджанців на території міста 

громадськими організаціями, які їх висаджували; про покіс трави та 

підтримання належного санітарного порядку на територіях кладовищ та інші. 
  

15 травня під головуванням депутата Кіровоградської міської ради 

Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста. Розглянуто                    
337 депутатських запитів. Погоджено надати допомогу 282 громадянам, 

відмовлено в наданні допомоги 7 громадянам, 48 заяв відправлено на 

доопрацювання. 
                                                                                  

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

 15 травня в дитячо-юнацькому клубі відділу сім’ї та молоді «Чайка» 

відбулась виставка дитячих малюнків «Моя сім’я». 
 

Питання соціально – економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

  
15 травня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення та спеціалізованої інспекції   Кіровоградської  міської  ради    

проведено рейдове  відстеження  місць  несанкціонованої  торгівлі   по   вулиці 

Преображенській, біля   ринку «Центральний».  
На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля 

за вказаною адресою призупинена.     
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