
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за 09 жовтня 2017 року 

 

м. Кропивницький 

  

        Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

        09 жовтня під головуванням голови 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 були присутні заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Грабенко О.В., керівники виконавчих органів 

міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті проекти рішень міської ради щодо регулювання земельних 

відносин. 

 

        09 жовтня під головуванням голови 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 секретар міської ради Табалов А.О., керівники 

виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації. 

Розглянуто питання: про передачу майна військовій частині А0680; про 

передачу майна військовій частині 3011; про передачу майна військовій 

частині А1736; про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького; про виділення коштів на відшкодування 

додаткових витрат для проведення поховання; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки; про передачу майна 

Кропивницькому міському військовому комісаріату; про погодження 

договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ для 

КП «Теплоенергетик; 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, 
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реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки»; 

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                              

20 грудня 2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік. 

 

        09 жовтня під головуванням голови комісії, депутата Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося засідання 

постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

 На засіданні постійної комісії були присутні керівники виконавчих органів 

міської ради, представники засобів масової інформації. 

 Розглянуто питання про передачу майна. 

 

        09 жовтня під головуванням голови комісії, депутата Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання Володимира Зайченка відбулося засідання 

постійної комісії Кіровоградської міської з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації. 

Рзглянуто питання: про погодження договорів реструктуризації 

заборгованості за спожитий природний газ для КП «Теплоенергетик»; 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». 

 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        09 жовтня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з    

секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.  

Міський голова в черговий раз наголосив на незадовільній роботі працівників 

поліції в частині проведення профілактичних дій для запобігання скоєнню 

злочинів та оперативно-розшукових дій стосовно осіб, які здійснюють 

крадіжки комунального майна та злочини проти здоров’я особи; спалюють 

господарський непотреб неподалік житлових забудов; займаються 

шахрайством. Зосередив увагу на посиленні контролю з боку патрульної 

поліції за рухом транспортних засобів, габаритно-вагові параметри яких 

перевищують нормативні, та забезпеченні безпеки дорожнього руху на 

ділянках проведення капітального ремонту доріг. 
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Повідомив, що на території ЗНЗ № 17. запущена модульна котельня – 

перспективний проект, який дасть можливість забезпечити якісне 

теплопостачання школи і садочків навколо неї., та наголосив, що і надалі  

міська влада буде реалізовувати такі проекти. 

Застеріг керівництво тепловодозабезпечуючих організацій від розриття 

асфальтового покриття при проведенні земляних робіт, зупинився на 

забезпеченні температурного режиму в навчальних та лікувально-

профілактичних закладах міста, виконавській дисципліні працівників 

виконавчих органів міської ради та якості виконання доручень за 

результатами проведення ним прийомів з особистих питань. Дав доручення 

стосовно розміщення в засобах масової інформації міського плану заходів до 

Дня захисника  України. 

Розглянуто питання про роботу КП „Електротранс„ Кіровоградської міської 

ради” та виконання Програми розвитку міського пасажирського транспорту 

та зв”язку на 2017 рік. 

 

        09 жовтня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів нараду з  керівниками  житлово-

комунальних підприємств міста. 

Розглянуто питання: активна підготовка об’єктів житлово-

комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період                  

2017/2018 року; здійснення контролю за ходом виконання капітальних 

ремонтів обєктів житлового фонду; належне прибирання закріплених та 

прилеглих територій, своєчасне вивезення твердих побутових відходів з 

контейнерних майданчиків та приватного сектора; вивезення опалого листя 

та прийняття його безкоштовно на міське сміттєзвалище; відновлення 

асфальтобетонного покриття в місцях проведення земляних робіт; 

організація роботи з благоустрою місць проведення урочистих заходів з 

нагоди святкування Дня захисника України; призначення чергових 

працівників для підтримання належного санітарного порядку в місцях 

проведення заходів у вихідні та святкові дні 14-16 жовтня 2017 року; заміна 

або ремонт пошкоджених контейнерів для сміття; інше. 

 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        09 жовтня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Чайка» – виставка дитячих малюнків до Дня художника; 

ДЮК «Ровесник» – вікторина «Права та обов’язки підлітків». 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                           А.Бондаренко 
Разуменко 22 27 90 
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