
          ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за 20 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської  

міської ради сьомого скликання 

 

20 липня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

четверте засідання дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання. 

В роботі сесії брали участь 35 депутатів 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., керівники виконавчих органів Кіровоградської 

міської ради, представники засобів масової інформації та громади міста. 

На четвертому засіданні було прийнято 13 рішень, з них: про депутатські 

запити депутатів міської ради; 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 

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 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 В2336; 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 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік»; про передачу 

КЗ «Центральна міська лікарня м.Кіровограда», КЗ «Поліклінічне об’єднання 
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м.Кіровограда» та КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» в 

постійне користування земельних ділянок по м. Кропивницькому. 

 

 В рамках засідання сесії міської ради 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 депутати міської ради, керівники виконавчих 

органів, представники засобів масової інформації. 

Розглянуто та погоджено проекти рішень: 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». 

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

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

20 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла 

рішення: 

1. Рекомендувати присвоїти звання "Почесний громадянин міста" 

Свідерській Ользі Михайлівні, спортсменці відділення інваспорту 

комунального закладу „Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

Кіровоградської міської ради”, багаторазовій чемпіонці України з плавання 

серед спортсменів-інвалідів з ураженням опорно-рухового аппарату,                                      

11-разовій чемпіонці Європи, 7-разовій чемпіонці світу, учасниці та 5-разовій 

призерці двох Паралімпійських ігор, 9-разовій рекордсменці Європи,                                  

14-разовій рекордсменці світу. 

2. Рекомендувати для нагородження відзнакою виконавчого комітету 

міської ради “За заслуги” ІІ ступеня з нагоди 26-ї річниці незалежності 

України 2-х осіб та з нагоди 263-ї річниці заснування міста 3-х осіб. 

3. Рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради 

та виконавчого комітету м. Кропивницького з нагоди 26-ї річниці 

незалежності України 2-х осіб. 
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 20 липня під головуванням депутата Кіровоградської міської ради 

Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста.  

Розглянуто 374 звернення громадян та 17 депутатських звернень. 

Погоджено надати допомогу 385 громадянам, відмовлено в наданні допомоги                                    

6 громадянам. 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

20 липня в м. Самсун (Туреччина) на ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх 

спортсменка з м. Кропивницького Ірина Терещенко завоювала три нагороди в 

змаганнях із плавання. Ірина стала срібною призеркою на дистанції 50 метрів 

брасом та в змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем. А в жіночій 

естафеті 4х100 метрів комплексним плаванням Ірина Терещенко разом із 

Катериною Денисовою, Катериною Іваненко та Марією Режило виборола 

бронзову нагороду.  

Тренує спортсменку заслужений тренер України Олена Кузніцова.  

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                 А.Бондаренко 
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