
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 15 серпня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

15 серпня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 26 питань, 

прийнято - 25, серед яких: про погодження інвестиційної програми                                    

ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» на 2017 рік; про нагородження з 

нагоди 26-ї річниці незалежності України; про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького; про надання грошової 

допомоги членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під 

час виконання військових обов»язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до 

Дня незалежності України. 
 

15 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 

ради. 

    Розглянуто 79 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152, ч. 2 ст. 212-1, ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 175-1 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у 

вигляді штрафу по 34 протоколах на загальну суму 32912  грн. Закрито 

провадження по 41 протоколу. Розгляд матеріалів по 4 протоколах перенесено 

на наступне засідання. 
 

15 серпня під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Фундовного 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 зняття 

громадян з обліку;   про віднесення квартири до числа службових; про надання 

ордерів на жилі приміщення в будинках; про виключення  квартир з числа 

службових; 
 Комісія також розглянула 9 звернень громадян з житлових питань. 
 

15 серпня начальник управління охорони здоров’я Оксана Макарук 

провела нараду з працівниками управління та головними лікарями лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності міста. 

Розглянуто питання:  про стан проведення капітальних ремонтів в 

закладах охорони здоров'я та готовність основних об’єктів капітального 

будівництва до відкриття з нагоди Дня міста; про стан підготовки лікувально-
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профілактичних закладів комунальної власності міста до опалювального 

періоду.  

 

15 серпня на базі комунального закладу „Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Оберіг» начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

нараду з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів міста.  

Розглянуто питання про хід підготовки закладів освіти до початку 

нового навчального року і роботи в осінньо-зимовий період та інші. 

 15 серпня відбувся практичний семінар для спеціалістів-діловодів 

виконавчих органів міської ради. Розглянуто питання: про забезпечення 

реалізації громадянами конституційного права на звернення, дотримання та 

виконання вимог Закону України “Про звернення громадян”; про внесені 

зміни у чинне законодавство з питань звернень громадян; про підсумки роботи 

з розгляду звернень громадян, що надійшли до виконавчих органів міської 

ради за перше півріччя 2017 року.  
 

15 серпня відбулась прес-конференція начальника упрaвлiння 

економіки Андрія Паливоди. Мова йшла про початок прийому пропозицій від 

мешканців міста для участі у проекті «Громадський бюджет – 2018». 

За словами посадовця, у 2018 році загальний кошторис проекту 

збільшений на 2 мільйони гривень і складатиме 5 мільйонів гривень. Крім 

того, введена додаткова категорія – соціальні проекти, які матимуть на меті 

покращення умов життя людей з інвалідністю. Такі проекти розглядатимуться 

окремо, максимальна сума фінансування на їх реалізацію не визначена, але 

введене обмеження – загалом на категорію «Соціальні проекти» можна 

використати 10% Громадського бюджету, тобто у 2018 році це складатиме                 

500 тисяч гривень. На реалізацію великих проектів планується використати 

50% загального фонду Громадського бюджету і кошторис таких проектів не 

може перевищувати одного мільйона гривень. Верхній поріг малих проектів 

становитиме 150 тисяч гривень і на їх фінансування буде спрямовано                            

40% Громадського бюджету. Проекти можна подавати з 15 серпня по                               

14 вересня 2017 року. 
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