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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання 

 

13 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуто пропозиції щодо внесення змін 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» та 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». 

 

13 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення м. Кропивницького на 2016-2018 роки»; 

про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

13 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 44 питання, з них 

прийнято 43 питання, серед яких: про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями                                            
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м. Кропивницького; про забезпечення функціонування системи військового 

обліку на території м. Кропивницького; про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 “Про 

затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

“Безпечне місто” на 2017-2020 роки”; про затвердження акта з приймання-

передачі на баланс влаштованих зупинок громадського транспорту в                                 

м. Кропивницькому; про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми зайнятості населення                                   

м. Кропивницького на 2018-2020 роки”; про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148 “Про 

затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у                      

м. Кіровограді на 2016-2020 роки”; про закупівлю енергосервісу та 

затвердження базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів і 

житлово-комунальних послуг; про надання неповнолітній дитині повної 

цивільної дієздатності; про надання грошової допомоги з нагоди Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав; про 

погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького                               

“Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв'язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки”.  

 

13 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуто питання та погоджено матеріали: про переведення 

засудженого з дільниці соціальної реабілітації Кропивницької виправної 

колонії до дільниці ресоціалізації (ВК-6) щодо однієї особи; про умовно – 

дострокове звільнення засуджених стосовно 5-х осіб; про заміну невідбутої 

частини строку покарання більш м’яким стосовно 2-х осіб. 

 

13 лютого начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуто питання: про благоустрій прилеглих територій; про проведення 

спортивних заходів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на 

територіях інших держав; про участь у міських заходах з нагоди свята 

Масляної; про стан захворюваності на грип та ГРВІ в ДЮСШ; про підготовку 

до проведення спартакіади серед працівників ДЮСШ міста; про формування 

планів спортивно-масових заходів на березень 2018 року. 
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13 лютого відбулась прес-конференція начальника спеціалізованої 

інспекції Андрія Максюти. Мова йшла про ситуацію з розкраданням металу на 

території міста. За 2017 рік викрадено понад 1000 кришок з технологічних 

колодязів. У січні 2018 року за приписами спеціалізованої інспекції на 

території міста довелося відновлювати 104 кришки люків. Андрій Максюта 

закликав до консолідації зусиль у боротьбі з таким ганебним явищем.  

  

Діалог влади з народом 

 

         13 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 3 заявники з питань: надання  копій документів для 

виготовлення Державного акта на земельну ділянку та встановлення меж 

земельної ділянки. 

   

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

13 лютого у бібліотеці-філії № 8 Кіровоградської МЦБС проведено  

майстер-клас «Серце в долонях». Учасники заходу переглянули відео- 

презентацію «День святого Валентина: історія свята». Щоб позмагатися у 

конкурсі «Для вас, улюблені!», бібліотекарі запропонували гостям виготовити  

вітальні листівки власноруч. Ігри та конкурси: «Перше побачення»,                           

«Love is…», «Комплімент», «Зрозумій мене без слів» додали гарного настрою 

учасникам. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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