
          ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за 26 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради  

сьомого скликання 
 

26 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 комісії були присутні керівники виконавчих органів, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуто  питання щодо регулювання земельних відносин. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

26 липня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося засідання робочої групи з питання підготовки проекту нової редакції 

Статуту територіальної громади міста Кропивницького.  

Члени робочої групи розглянули пропозиції управлінь та відділів 

Кіровоградської міської ради до розділів проекту Статуту: V. Матеріально-

фінансова основа місцевого самоврядування, VI. Відкритість та прозорість у 

діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, VII. Заключні 

положення.  Всього розглянуто і проголосовано 45 пропозицій. 

Тривалі дискусії виникли між громадськими активістами та працівниками 

виконавчих органів ради стосовно положень, якими регламентуються 

управління об'єктами права комунальної власності, бюджетний процес у місті та 

питання відкритості і прозорості у діяльності ради.  

Наступне засідання робочої групи відбудеться у серпні 2017 року. 

 

26 липня під головуванням заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії з питань 

захисту прав дитини. Розглянуті питання: про звільнення від повноважень 

піклувальника -1; про затвердження індивідуальних планів – 3; про                   

усиновлення – 1; про встановлення піклування – 1; про надання дозволів - 3; про 

позбавлення батьківських прав – 2. 

 

26 липня секретар міської ради Андрій Табалов провів другу робочу 

нараду з керівниками підприємств-перевізників щодо нетактовної поведінки 

водіїв маршрутних таксі у Кропивницькому. 
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Під час зустрічі були розглянуті пропозиції щодо складу та кількості членів 

майбутньої робочої групи, яка розглядатиме конфліктні ситуації, пов’язані із 

нетактовною поведінкою водіїв маршруток. Також під час наради обговорили 

кандидатури, що входитимуть до робочої групи, та медійне супроводження. 

Андрій Табалов зазначив, що проведення усіх засідань має бути максимально 

відкритим. 

 

26 липня під головуванням заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося   засідання  робочої групи 

з реалізації проекту «Модернізація системи зовнішнього освітлення міста 

Кропивницького» та здійснення енергозберігаючих заходів у комунальному 

закладі «Навчально-виховне об’єднання - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 31 з гімназійними класами, центр дитячої та  юнацької творчості  «Сузір’я». 

 В засіданні брали участь члени робочої групи та запрошені: Андрій 

Каташов, консультант з технічних питань Представництва НЕФКО; Іван 

Жученко, представник компанії Ramboll, керівник проекту; Катерина Шишка, 

представник компанії Ramboll, технічний експерт. 

Після закінчення засідання робочої групи технічні експерти проекту 

відвідали об’єкти, що задіяні у проекті. 

 

26 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба  та начальник управління освіти Лариса Костенко 

відвідали комунальні заклади „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості „Оберіг” та 

„Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад                                        

І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр „Сузір’я” з метою  контролю за 

підготовкою до нового навчального року та надали відповідні рекомендації. 

26 липня під головуванням заступника голови Подільської районної у                      

м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання комісії з питань 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та пільг.  

 Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 5 (призначено - 5); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 10 (призначено - 8); житлових субсидій – 22      

(призначено - 22). 

26 липня під головуванням заступника голови Подільської районної у                      

м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті районної у місті ради.  

Розглянуто 10 протоколів, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                     

міста. 
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На 6-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 3 справи закрито та розгляд однієї 

справи перенесено на наступне засідання. 

 

26 липня під головуванням голови Фортечної  районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося пленарне засідання 

дванадцятої сесії районної у місті ради. 

Враховуючи те, що районному у місті бюджету додатково виділено кошти 

субвенцій з державного бюджету і з метою ефективного використання залишків 

бюджетних коштів районного у місті бюджету, депутатами районної у місті ради 

одноголосно прийнято рішення «Про внесення змін до рішення районної у місті 

ради від 23 грудня 2016 року № 84 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік». 
 

26 липня за участю голови Фортечної районної у м. Кропивницькому ради 

Олександра Кришка відбувся семінар з головами квартальних комітетів 

Фортечного  району. 

Розглянуто питання: про порядок надання соціальних послуг 

територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Фортечного району м. Кропивницького; про податок на землю; про 

правила пожежної безпеки під час пожежонебезпечного періоду; про актуальні 

проблеми ветеранів. 
 

Діалог влади з народом 
 

26 липня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 2 заявники з питання виділення 

земельних ділянок. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

26 липня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської 

ради та працівниками Кіровоградської міської дружини проведено рейд з 

перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного 

стану вулиць: Олега Ольжича, Партизанської, Варшавської, Миколи 

Левитського, Володимирської, Холодноярської, Пушкіна, Сухумської,  Верхньої 

Биківської, Нейгауза, Верхньої Пермської, Соборної, Андріївської, Кримської, 

Архітектора Паученка, Тараса Карпи, Шульгиних, Єгорова, проспекту 

Винниченка та провулків Солдатського, Водостічного, Юрія Дарагана. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

11 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені  ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, та виписано 14 попереджень щодо 

усунення недоліків санітарного стану. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                       А.Бондаренко 
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