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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 19 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося 

засідання постійної комісії 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 та громадськості. 

Розглянуті питання: про виділення коштів на відшкодування витрат для 

проведення поховання; про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                         

від 15 березня 2017 року № 853 «Про затвердження Порядку використання 

коштів міського бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого 

(тимчасово відселеного) населення міста Кропивницького»; про безоплатну 

передачу майна; про передачу майна Кропивницькому міському військовому 

комісаріату; про затвердження Програми співфінансування робіт з 

енергозбереження, реконструкції, проведення капітальних ремонтів, 

технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках 

міста Кропивницького; про затвердження Програми економічної підтримки 

засобів масової інформації міста Кропивницького на 2018 рік;  про надання 

згоди на участь Міської ради міста Кропивницького у проекті Європейського 

Інвестиційного Банку «Безпека дорожнього руху в містах України»; про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року 

№ 982 «Про затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності 

правоохоронних органів на 2017-2018 роки»; про внесення змін до місцевого 

бюджету щодо підвищення посадових окладів педагогічних працівників; про 

визнання таким, що втратило чинність рішення Кіровоградської міської ради 

від 28.02.2006 № 1734 («Про затвердження Положення щодо порядку 

організації поховання та надання ритуальних послуг населенню на території 

міста Кіровограда»); про розгляд пропозицій до Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на                          

2017-2021 роки; про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 

2017 рік. 
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади  
 

19 березня  міський  голова  Андрій Райкович провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та 

запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: припинення на 

минулому тижні газопостачання ВАТ «Кіровоградгаз» теплогенеручим 

підприємствам та вирішення даного питання на цей час; необхідності 

посилення роботи з абонентами щодо покращення стану розрахунків за 

послуги теплопостачання; посилення роботи щодо створення ОСББ та 

залучення державних коштів на теплові кредити; розчищення снігу, в першу 

чергу, по центральних та магістральних вулицях та тих, де рухається 

громадський транспорт, на зупинках громадського транспорту,                                              

в т.ч. кінцевих (Завадівка, вул. Генерала Жадова),  та пішохідних переходах; 

з»ясування причин витоку води по вул. Полтавській (напроти АЗС) та вжиття 

відповідних заходів; моніторингу стану водойм з метою запобігання паводку; 

посилення контролю за якістю підготовки документів та активізації роботи 

щодо розміщення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на 

веб-сайтах виконавчих органів та комунальних підприємств інформації у 

форматі відкритих даних з метою забезпечення прозорості їх роботи; 

проведення позачергової сесії міської ради з питання забезпечення 

газопостачанням теплогенеруючих підприємств; перевезення пільгових 

категорій населення, а саме: пенсіонерів за віком, в години пік в міському 

пасажирському транспорті; підготовки звернення до Асоціації міст України 

щодо ініціювання перегляду терміну оприлюднення проектів розпорядчих 

актів органів місцевого самоврядування. 
 

19 березня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житлово-

комунальних підприємств міста. 

 Розглянуті питання: про розчищення від снігу та криги доріг, тротуарів, 

зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів, дахів будинків, 

прилеглих та закріплених територій; про проведення роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо своєчасних розрахунків за комунальні послуги; про 

проведення робіт з благоустрою територій, де проводились земляні роботи, в 

тому числі по вулицях Миколи Садовського та Десантників; про  розчищення 

ливнеприймальників для належного проходження талих вод та інші. 
 

Події суспільно-політичного життя 

         Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

  19 березня в дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді 

проведено екологічну акцію «Закривай міцніше кран, щоб не витік океан!»                        

з нагоди  Всесвітнього дня землі. 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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