
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  04 вересня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської  

міської ради сьомого скликання 

 

04 вересня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося п'яте засідання дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання. 

На початку роботи пленарного засідання міський голова Райкович А.П. 

та секретар міської ради Табалов А.О. вручили державні нагороди учасникам 

антитерористичної операції Роберту Руслану Павловичу, Дяченку Юрію 

Миколайовичу, Гладченку Вячеславу Вікторовичу. 

В роботі сесії брали участь 40 депутатів міської ради, заступник голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Постолатій А.С., голова 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради Кришко О.В., голова 

Новенської селищної ради Денисенко С.П.,  керівники виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради, представники засобів масової інформації та 

громади міста. 

На п'ятому засіданні було прийнято 80 рішень, з них: про депутатський 

запит депутата міської ради Краснокутського О.В.; про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста; про присвоєння 

звання ,,Почесний громадянин міста Кропивницького” Свідерській Ользі 

Михайлівні, багаторазовій чемпіонці України, Європи, світу з плавання серед 

спортсменів-інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату; про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року                                   

№ 3263 ,,Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради” (щодо утворення відділу з питань праці міської 

ради); про внесення змін та доповнення 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 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 

року № 709 ,,Про міський бюджет на 2017 рік”; про затвердження 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького в новій редакції; 

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня               

2017 року № 985 ,,Про затвердження Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”; про 

затвердження в новій редакції Положення про комісію із забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків; про внесення змін та 
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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 зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської 

ради; про регулювання земельних відносин. 

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

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

04 вересня заступники начальника Головного управління житлово-

комунального господарства Тетяна Савченко та Юлія Яндович провели нараду  

з  керівниками  житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про організацію виконання заходів та доручень 

керівництва міста щодо підготовки до святкування Дня міста та проведення 

Міжнародної агропромислової виставки AGROEXPO-2017; про  підготовку 

об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий 

період 2017/2018 року; про здійснення контролю за ходом виконання 

капітального ремонту житлового фонду та за своєчасним вивезенням 

підрядними організаціями будівельного сміття; про  активізацію робіт з 

розчищення дворових каналізаційних мереж житлових будинків та інші. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

04 вересня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 Кіровоградської міської ради» спільними зусиллями 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, відділення 

НОК України в Кіровоградській області та міського центру фізичного здоров'я 

населення «Спорт для всіх» у рамках Всеукраїнської акції «Олімпійський 

тиждень» проведено спортивно-виховний захід «Олімпійський урок» із 

учнями відділення велоспорту.  

На початку уроку представники обласного відділення Національного 

олімпійського комітету України розповіли юним спортсменам про історію 

виникнення і проведення Олімпійських ігор. А майстер спорту України з 

велоспорту, багаторазовий чемпіон України, учасник Всеукраїнських змагань 

на витривалість «Iron man» Андрій Охватенко розповів спортсменам-

початківцям про свою спортивну кар’єру та відповів на запитання. 

Потім юнаки та дівчата продемонстрували свої вміння у спортивних 

змаганнях і конкурсах та відповіли на запитання олімпійської вікторини. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а найактивніші учасники 

http://noc-ukr.org/
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«Олімпійського уроку» отримали подарунки від обласного відділення 

Національного олімпійського комітету України. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

04 вересня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення та  спеціалізованої інспекції Кіровоградської  міської  ради  

проведено  рейдове  відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі  по           

вул. Преображенській (біля ринку “Центральний”) та вул. Пашутінській. 

 В результаті рейдового відстеження спеціалістом спецінспекції 

складено 2 протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Несанкціонована торгівля призупинена. 

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна  робота стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі 

на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.   

  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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