
 

ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

за 21 липня 2020 року 

 

м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        21 липня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося засідання міської топонімічної комісії при Виконавчому комітеті 

міської ради. 

  На розгляд було винесено наступні питання: 

1. Про розгляд звернення Кропивницького обласного штабу Руху 

Опору Капітуляції щодо перейменування площі Дружби народів. 

2. Про розгляд листа ГО «Центр розвитку національних культур 

«Єдина родина» щодо встановлення на площі Дружби народів знаку «Єдина 

родина». 

3. Про розгляд листа Кропивницької міської організації політичної 

партії «Ліва опозиція» щодо встановлення меморіальної дошки Герою 

Радянського Союзу Балицькому Г.В. на фасаді житлового будинку за 

адресою: вул. Олексія Єгорова, буд.26. 

4. Про звернення Кіровоградської обласної громадської організації 

«Асоціація польських журналістів України» щодо встановлення 

меморіальної дошки Ольгерду Бочковському, випускнику 

Єлисаветградського земського реального училища на фасаді будівлі 

Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ (вул. Юрія Олефіренка, буд. 6). 

5. Про розгляд листа ТОВ «Редакція газети «Україна-центр» щодо 

перейменування провулка Декабристів на провулок Дона Амінадо. 

6. Про розгляд звернення Ф.Зінченка щодо перейменування вулиці 

Карбишева. 

Усі питання були розглянуті та за результатами голосування надані на 

опрацювання виконавчим органам міської ради в межах їх компетенції. 

 

        21 липня відбувся брифінг заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна та начальника 

управління капітального будівництва міської ради Сергія Білоконя.                           

        Олександр Вергун повідомив, що на ремонт внутрішньодворових доріг 

міста у 2020 році передбачено 23 млн 495 тис грн. Проєктно-кошторисну 

документацію виготовлено на шістдесят вісім об’єктів, ще вісімнадцять - 

перехідні з минулого року. Станом на 21 липня вісім об’єктів вже завершені, 

на п’ятнадцяти - тривають ремонтні роботи, на два - виготовлено проєктно-

кошторисну документацію, ще три об’єкти знаходяться на експертизі.   

        Сергій Білоконь  розповів про хід будівельних робіт в місті, а саме: 

тривають будівельно-монтажні роботи по вулиці Полтавській, від вулиці 

Васнєцова до провулку Об’їзного. Вже розпочато монтаж нових електричних 
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опор, чотири з них було змонтовано 20 липня. Продовжуються роботи по 

заміні водопровідної мережі (замінено 210 погонних метрів водопроводу, а 

протягом наступних 2 - 3 діб буде замінено ще 120 метрів водопровідної 

труби). 

        У зв’язку з ремонтними роботами у багатоповерхівках з 21 липня 

відключено воду на три дні, проте будівельники намагатимуться завершити 

роботи швидше. 

        Начальник УКБ міської ради також  поінформував, що крім розширення 

проїжджої частини вулиці на 4 метри, встановлення нових залізобетонних 

опор, оновлення контактної мережі, будуть облаштовані дві зупинки, 

велодоріжка та перильне огородження.  

        Проєктом передбачено видалення старих дерев і висадження 50-ти  

кленів. 

 

        21 липня під головуванням  голови адміністративної комісії – заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія 

Паливоди відбулося засідання адміністративної комісії при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

        Розглянуто 77 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 92, 152, 155, 156 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 

52 протоколах на загальну суму 32 041 грн. Закрито провадження по                   

20 протоколах. Перенесено розгляд 5 протоколів на наступне засідання 

адміністративної комісії. 

 

        21 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань.                                                                                                       

        Розглянуто 3 проєкти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

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

зняття Коновальчук О.В. з обліку для одержання кімнати у гуртожитку, який 

належить до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького; про виключення квартири із числа службових.   

        Також розглянуто 4 звернення громадян з житлових питань. 

 

        21 липня під головуванням голови Фортечної  районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося пленарне засідання              

тридцять першої сесії районної у місті ради. 

          Розглянуто питання: «Про депутатські запити»; «Про затвердження 

звіту про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2020 року»; 

«Про умови оплати праці заступника голови Фортечної  районної у                              

м. Кропивницькому ради Жарової І. М. у 2020 році»; «Про внесення змін до 

персонального складу виконавчого комітету Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання»; «Про внесення змін до 

персонального складу постійних комісій Фортечної районної у місті ради 
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сьомого скликання»; «Про дострокове припинення повноважень голови 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання 

Кришка О. В.»; «Про дострокове припинення повноважень депутата 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання». 

  

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

  21 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   у 

складі спеціалістів управління  торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій, спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького та 

працівників поліції проведено рейд - відстеження по вулиці Вокзальній біля 

магазину “АТБ” та вздовж будинку 37/16 з припинення несанкціонованої 

торгівлі.      

 Під  час  проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована 

торгівля припинена.   

 З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків.  Запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків.    

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                              Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Разуменко 35 83 88 
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