
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 11 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської  

міської ради сьомого скликання 

 

11 липня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

третє засідання дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання. 

В роботі сесії взяли участь 34 депутати міської ради, голова Подільської 

районної у м. Кропивницькому ради Фросіняк Р.В., голова Новенської 

селищної ради Денисенко С.П., прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури Залюбовська А.І, керівники виконавчих органів Кіровоградської 

міської ради, представники засобів масової інформації та громади міста. 

На третьому засіданні було прийнято 19 рішень, з них: про депутатські 

запити депутатів міської ради; про внесення змін та доповнень 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 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста; про 

звільнення окремих категорій осіб від оплати вартості деяких 

адміністративних послуг, яка зараховується до бюджету м. Кропивницького; 

про затвердження передавального акта майна з балансу пологового                          

будинку № 2 ім. «Святої Анни» на баланс пологового будинку № 1; про 

регулювання земельних відносин. 

В роботі дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради оголошено перерву. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

11 липня начальник відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради Сергій Колодяжний провів нараду з керівниками 

підпорядкованих спортивних закладів. Розглянуто питання:  про виконання 

звернень громадян та депутатських звернень; про хід виконання ремонтних 

робіт у спортивних закладах; про підготовку дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл до опалювального сезону; про обстеження стану пожежних гідрантів, 

іншого протипожежного інвентарю, проведення планового технічного 

обслуговування вогнегасників; про забезпечення наявності резервуарів для 

зберігання запасу води на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; про 

недопущення випадків збору коштів на потреби закладу із батьків 

адміністрацією шкіл та тренерами-викладачами; про придбання спортивного 
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інвентарю та господарчих товарів для дитячо-юнацьких спортивних шкіл; про 

участь представників спортивної громадськості міста в урочистій церемонії 

проводів Національної Дефлімпійської збірної команди України  на                            

ХХІІІ літні Дефлімпійські ігри та інші. 

 

Діалог влади з народом 
 

11 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 4 заявники з питань стосовно порушення норм 

будівництва паркану сусідами заявника та загородження проїзду між 

будинками по вул. О. Ольжича. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

11 липня відбулася виїзна прес-конференція начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства Віктора Кухаренка. Мова 

йшла про ремонти доріг та прибудинкових територій у м. Кропивницькому. 

За словами Віктора Кухаренка, на поточний ремонт прибудинкових 

територій у цьому році кошторисом передбачено 26 мільйонів гривень, на 

капітальний - 35 мільйонів гривень. На сьогодні роботи з оновлення 

aсфaльтового покриття, зaмiни бaрдюрного кaменю i облaштувaння пiд’їздів  

до житлових будинків уже завершені за такими адресами: вул. Євгенa 

Тельновa, 6, корп.1; вул. Євгенa Тельновa, 3, корп.2; вул. Пляжнa, 2, 3; 

вул. Волковa, 9, корп.1; вул. Юрiя Липи, 4; вул. Aрхaнгельськa, 46/91; 

вул. Соборнa, 3; вул. Aкaдемiкa Тaммa, 25; вул. Aрхiтекторa Пaученкa, 68-a; 

вул. Героїв Укрaїни, 28; вул. Соборнa, 9; вул. Лiнiя 20-a, буд. 46, 47.  
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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