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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 03 липня під головуванням   керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 
 Розглянуто проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме:  про взяття громадян на квартирний облік; про 

виключення квартири із числа службових; про затвердження рішення про 

надання квартир. 
 Комісія також розглянула документи облікової справи гр. К** щодо 

встановлення дати перебування її сім'ї на квартирному обліку за місцем 

проживання та  звернення гр. Г** з житлового питання.   

 

 03 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення 

рекомендувати присвоїти звання "Почесний громадянин міста 

Кропивницького" Сороці Семену Климовичу, видатному громадському діячу, 

учаснику національно-визвольної боротьби, воїну УПА, колишньому 

політв’язню (посмертно). 
 

03 липня під головуванням заступника голови адміністративної комісії – 

головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного 

управління Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

    Розглянуто 59 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. 152, ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 179, ч. 2 ст. 212-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення                         

у вигляді штрафу по 36 протоколах на загальну суму 41616 грн. Закрито 

провадження по 19 протоколах. Розгляд матеріалів по 2 протоколах перенесено 

на наступне засідання. Матеріали адміністративної справи по 2 протоколах 

направлено для розгляду за належністю за місцем проживання 

правопорушника. 
 

03 липня міський голова Андрій Райкович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Грабенко та начальник 

управління капітального будівництва Віктор Ксеніч проінспектували 

виконання будівельних робіт на об»єктах «Нове будівництво госппобутової 
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каналізації по  вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського» та 

«Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна з точкою 

підключення по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Кропивницькому». 

 

03 липня відбулась прес-конференція начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства Віктора Кухаренка. Мова йшла про хід 

виконання ремонту доріг у місті Кропивницькому. 

За інформацією Віктора Кухаренка,  у 2018 році на проведення 

капітального ремонту доріг у міському бюджеті передбачено кошти у сумі                    

34 млн. 476 тис. грн, на проведення поточного ремонту - 17 млн. 461 тис. грн. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 

 

 

 


