
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 13 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради  

сьомого скликання 

 

13 липня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості.  

Розглянуто питання про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

13 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося позачергове  

засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

 Розглянуто питання: про організацію забезпечення водою мешканців 

міста під час виникнення аварійної ситуації на водогоні «Дніпро – Кіровоград» 

01 липня 2017 року; про стан утримання джерел протипожежного 

водопостачання в місті; про пониження рівня води у р. Інгул в центральній 

частині міста для усунення дифузійного явища в районі пішохідного мосту в 

парковій зоні «Козацький острів» та проведення ремонту пішохідного містка 

по вул. Пашутінській; про несанкціоноване розриття ґрунту невідомими 

особами в районі глиняного кар'єру «Веселівське родовище». 

 

13 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями міста. Розглянуто та 

погоджено 3 звернення постраждалих учасників антитерористичної операції, 

направлено на доопрацювання одне звернення сім'ї померлого учасника 

антитерористичної операції. 

 

 13 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. Розглянуто та 

погоджено 78 звернень учасників антитерористичної операції. 
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13 липня відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. Розглянуто                                   

15 адміністративних справ, по яких винесено наступні рішення: накладено 

штрафи –  на 9-х осіб; оголошено усні зауваження – 6 особам. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

13 липня у приміщенні міської ради відбувся круглий стіл з обговорення 

нової моделі роботи з повнолітніми суб'єктами пробації. У засіданні брав 

участь міський голова Андрій Райкович, керівники виконавчих органів міської 

влади, юристи, члени Громадської ради при виконавчому комітеті міської 

ради, представники соціальних служб, благодійних та волонтерських 

організацій міста. 

Міський голова запевнив присутніх, що громада міста зацікавлена у 

реалізації цього проекту, а міська влада завжди надасть належну допомогу і 

підтримку в його реалізації.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

13 липня міський голова Андрій Райкович підписав меморандум про 

співробітництво між міською радою, ВАТ “Кіровоградгаз”,                                                     

ДП “Вуглесинтезгаз” НАК “Нафтогаз України” та Міжнародною громадською 

організацією «Центр сприяння житловим та муніципальним реформам». 

Головна мета співпраці — зменшення споживання енергії у житловому секторі 

міста. 

Сторони також домовилися створити спільну робочу групу з реалізації 

проекту з енергоефективності у кількості 8 осіб. До повноважень робочої 

групи входитимуть питання щодо проведення консультацій та підготовки 

пропозицій, збору та аналізу вихідних даних щодо можливих учасників 

проекту, надання рекомендацій стосовно вибору ефективного газового 

опалювального обладнання, а також проведення спільних заходів з технічного 

обстеження домогосподарств щодо ефективності систем індивідуального 

опалення. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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