
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

  за 20 червня 2017 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  
 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

        20 червня під головуванням міського голови Райковича А.П. відбулося 

перше засідання дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання. 

        В роботі сесії взяли участь 31 депутат міської ради, голова Подільської 

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

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

селищної ради Денисенко С.П., прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури Залюбовська А.І., т.в.о. генерального директора ДП ,,СхідГЗК” 

Шмельов Ю.А., директор Інгульської шахти Агліулін Р.М., головний інженер 

ДП ,,СхідГЗК” Пухальський В.М., генеральний директор Державного 

концерну ,,Ядерне паливо” Дробот С.А., голова первинної профспілкової 

організації ДП ,,СхідГЗК” Філіппов Б.М., керівники виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради, представники засобів масової інформації та 

громади міста. На першому засіданні було прийнято 6 рішень, з них: про 

депутатські запити депутатів міської ради; про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста; про внесення змін до рішення 

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

бюджет на 2017 рік”; про надання ДП ,,СхідГЗК" погодження на гірничий 

відвід. В роботі дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради оголошено 

перерву. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        20 червня відбулася прес-конференція начальника головного управління 

житлово-комунального господарства Віктора Кухаренка. На прес-

конференції йшла мова про темпи ремонту дорожнього покриття на вулицях 

міста Кропивницького. За інформацією Віктора Кухаренка, цьогоріч на 

здійснення капітального ремонту доріг в міському бюджеті передбачені 

кошти у сумі 36,3 мільйонів гривень, поточні ремонти обійдуться місту в 25,4 

мільйони гривень. Повільний старт ремонтної кампанії 2017 року був 

викликаний необхідністю перерахунків цін на послуги за проектами, 

розробленими минулого року. Підвищилася також вартість комплексної 

експертизи проектів, тож не всі об’єкти закладені в цьогорічний план 

зможуть бути виконаними. Станом на 20 червня  проведено поточний ремонт 

дорожнього покриття по вулицях Бєляєва, Олега Паршутіна, Василя Нікітіна. 

Виконано капітальні роботи по провулку Левченка, продовжують працювати 

ремонтні бригади по вулицях Барболіна, Смоленчука, Тараса Карпи, 
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Авіаційній. Тривають тендерні процедури в системі «Прозорро». Станом на 

20 червня оголошено 19 процедур закупівель, а 9 аукціонів вже відбулися. 

Виготовлено також проектно кошторисна документація на 30 об’єктів. 

        20 червня  під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Бондаренко А.В. проведено засідання громадської комісії з 

житлових питань. Розглянуто проект рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради „Про взяття громадян на квартирний облік”. 

Комісія також розглянула два звернення громадян з житлових питань. 

        20 червня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

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

виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області начальник управління освіти Лариса Костенко провела нараду з 

керівниками загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міста.   

        Розглянуто питання: щодо стану пожежної безпеки, попередження 

травматизму та створення безпечних умов праці в закладах освіти міста; 

підготовка закладів освіти до роботи в новому навчальному році; про 

результати комплексних перевірок у навчальних закладах міста в 

2016/2017 навчальному році. 

 

        20 червня 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 49 протоколів про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 152, ч. 1 ст. 181-1, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 212-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. Накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 17 протоколах на загальну 

суму 21 590 грн. Закрито провадження по 30 протоколах. Розгляд матеріалу 

про адміністративне правопорушення щодо 2-х протоколів перенесено на 

наступне засідання. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

         20 червня у бібліотеці-філії № 21 Кіровоградської МЦБС проведений    

бібліотечний дворик «Літературні посиденьки». В межах обласної акції 

«Читай - я буду слухати» відбулися читання книги сучасного українського 

письменника Романа Росіцького «Киця -  мандрівниця зі старого двору». Діти 

з задоволенням прослухали цікаву історію та взяли участь в організованих 

бібліотекарями іграх: імітували поведінку тварин, змагалися в розгадуванні 

загадок та в конкурсі на знання віршів про друзів наших менших. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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