
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 18 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської  

міської ради сьомого скликання 

 

18 липня 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: міський голова Райкович А.П., секретар міської 

ради Табалов А.О., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мосін О.В., голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради Фросіняк Р.В., депутати міської ради, керівники виконавчих органів, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуто наступні питання: про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 

ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920 («Про затвердження програми 

“Молодь Кіровограда” на 2015-2017 роки», «Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2015-2017 роки»,  «Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2015-2017 роки»); про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 «Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому 

на 2017-2020 роки»; про передачу майна військовій частині польова пошта В-2336;  

про звільнення інвалідів I та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати 

за користування квартирними телефонами на 2017 рік; про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 «Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення 

м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки”; про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки»; 

про внесення змін та 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 розгляд звіту про виконання міського бюджету                                   

м. Кропивницького за перше півріччя 2017 року; про внесення змін до рішення 

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

на 2017 рік». 
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

18 липня міський головa Aндрій Рaйкович  і начальник управління охорони 

здоров’я міської ради Оксана Макарук .перевірили хід будівельних робіт у 

мaйбутніх судинному тa гемодіaлізному центрaх. 

У приміщенні судинного центру нa бaзі лікaрні швидкої медичної допомоги 

основні будівельні роботи зaвершені. Незaбaром у пaлaтaх почнуть встaновлювaти 

ліжкa, меблі, нaповнювaти облaднaнням лікaрняні кaбінети. Тривaють роботи з 

облаштування фасаду та блaгоустрою території. 

У гемодіaлізному центрі роботи відбувaються повільніше. Потрібно 

зaвершити внутрішні роботи, реконструювaти огорожу тa попрaцювaти нaд 

блaгоустроєм території. 
 

18 липня міський голова Андрій Райкович і начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко перевірили хід ремонтних 

робіт на дорогах Кропивницького. 

Біля аеропорту будівельники завершують ямковий ремонт і розпочнуть 

ремонт дороги по вулиці Короленка. 

По вулиці Авіаційній, де вже розпочато капітальний ремонт дорожнього 

покриття, підрядники встановили бордюрний камінь та підготували дорогу до 

асфальтування. Водночас тут також  виконають капітальний ремонт пішохідних 

доріжок.  
 

18 липня 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 помилування; про 

переведення з дільниці соціальної реабілітації до дільниці ресоціалізації. 

Рішенням комісії погоджено матеріали про умовно-дострокове звільнення 

стосовно 2-х осіб, заміну невідбутої частини строку покарання більш м'яким 

стосовно однієї особи, надання письмової думки спостережної комісії про 

помилування стосовно 2-х осіб, переведення з дільниці соціальної реабілітації до 

дільниці ресоціалізації  стосовно однієї особи. 

18 липня під головуванням  керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондареннко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 

 Розглянуто 5 проектів рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про взяття громадян на облік 

для одержання кімнати у гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького; про розподіл квартири; про надання 

жилого приміщення у гуртожитку; про надання квартири. 
 Комісія також розглянула 5 звернень громадян з житлових питань. 
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18 липня  під  головуванням  заступника голови 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 36 протоколів про адміністративні   

правопорушення, передбачені ст. 152, ч. 2 ст. 212-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді 

штрафу по 12 протоколах на загальну суму 14110 грн. Закрито провадження по                     

19 протоколах. Розгляд матеріалів по 5 протоколах перенесено на наступне 

засідання. 
 

18 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Наталія Дзюба  та начальник управління освіти Лариса Костенко відвідали 

комунальний заклад „Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа                     

І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей „Сучасник” – дитячо-юнацький 

центр” з метою  контролю за підготовкою до нового навчального року та надали 

відповідні рекомендації. 

18 липня відбулась прес-конференція директора водопровідно-

каналізаційного господарства ОКВП “Дніпро-Кіровоград” Валентини Давидчук та 

заступника начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Олексія Гненного. Мова йшла про забезпечення водопостачання 

у м. Кропивницькому та несанкціоновані розкопки на території колишнього 

глиняного кар»єру «Веселівське родовище». 
 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

18 липня в рамках мистецьких заходів, присвячених відзначенню                              

125-річного ювілею видатного земляка - художника і педагога Олександра 

Олександровича Осмьоркіна, у художньо-меморіальному музеї О.Осмьоркіна 

відкрилася виставка «В дзеркалі часу…” Портрет в творчості художників 

живописної майстерні Олександра Осмьоркіна».  

На виставці представлено понад тридцять мистецьких доробків відомих 

художників кінця ХІХ-початку ХХ ст. – випускників майстерні професора 

живопису О.Осмьоркіна в Ленінградському інституті живопису, скульптури та 

архітектури ім. І.Рєпіна та Московському художньому інституті ім. В.Сурікова. Цю 

рідкісну колекцію картин 1930-х – 1980-х рр., які були подаровані особисто 

авторами музею свого вчителя, було передано у 1994 році,  напередодні відкриття 

художньо-меморіального музею О.Осмьоркіна. 

 

 
 

   Керуючий справами виконавчого 
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   комітету міської ради               А.Бондаренко 
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