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Про звіт постійної комісії 
Кіровоградської міської ради  
з питань житлово-комунального  
господарства та енергозбереження  

 

 
Відповідно до пункту 11 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 184 Регламенту Кіровоградської міської 
ради шостого скликання та заслухавши звіт голови комісії про роботу 
постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань житлово-
комунального господарства та енергозбереження за 2011 рік, Кіровоградська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Звіт про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради                

з питань житлово-комунального господарства та енергозбереження               
за 2011 рік взяти до відома (додається). 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                     О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Додаток  
до рішення Кіровоградської міської ради 
від 28 березня 2012 року 
№ 1412 
 

Звіт  
про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та енергозбереження  
за 2011 рік 

 
Постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та 

енергозбереження утворено 19 листопада 2010 року на першій сесії міської 
ради. 

Головою комісії обрано Розгачова Романа Олександровича, 
заступником голови комісії - Терзова Дмитра Семеновича, секретарем - 
Фомуляєва Андрія Миколайовича, членами комісії - Голуба Дмитра 
Вадимовича, Залещик Ларису Володимирівну, Ксеніча Віктора 
Миколайовича, Манжул Світлану Вікторівну, Шведова Володимира 
Миколайовича, Шутку Валерія Васильовича. 

 
У своїй діяльності комісія керується Законами України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, 
Регламентом Кіровоградської міської ради шостого скликання, 
Положенням про постійні комісії Кіровоградської міської ради, рішеннями 
міської ради, розпорядженнями міського голови та працює згідно з 
перспективним планом роботи міської ради. 

 
За 2011 рік постійна комісія провела 21 засідання, на яких 

розглянуто 114 питань. 
 
Одним із найголовніших питань, з яких розпочала свою роботу 

постійна комісія - це розгляд  та  підготовка пропозицій з питань розвитку 
житлово-комунального господарства та енергозбереження, поліпшення 
роботи у цій галузі, вивчення і пропаганду позитивного досвіду та 
впровадження його в місті. 

 
На своїх засіданнях комісія вивчала та обговорювала питання  

стосовно звернень депутатів міської ради, щодо проведення ремонту 
покрівель житлових будинків, доріг, відновлення зовнішнього освітлення 
тощо.  

Основні питання – це галузеві програми, питання житлово-
комунального господарства та благоустрою міста, виконання яких 
постійно контролює комісія. 
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 1. Програма розвитку житлово - комунального господарства 
та благоустрою міста Кіровограда на 2011 рік. 

Відповідно до вищезазначеної Програми виконано ряд заходів щодо 
покращення життєдіяльності населення міста, а саме: 

реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж 
(організація індивідуального обліку електроенергії у житлових будинках) у 
9 будинках; 

капітальний ремонт покрівель 24 житлових будинків; 
капітальний ремонт  внутрішньобудинкових інженерних мереж у   

3 житлових будинках; 
капітальний ремонт 54 ліфтів;  
капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 18 вулицях.  

 2. Програма будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2011 рік. 
          Відповідно до вищезазначеної Програми виконано ряд заходів щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху у місті, а саме: 

капітальний ремонт доріг обсягом 11,2 тис.кв.м; 
поточний ремонт  доріг обсягом 10,8 тис.кв.м; 
поточний ремонт  тротуарного  покриття обсягом 0,6 тис.кв.м.  
 
Протягом 2011 року до вищезазначених програм були надані 

пропозиції, зауваження, доповнення від Головного управління житлово-
комунального господарства, депутатів міської ради, міського голови, які 
були розглянуті на засіданнях  комісії. Таких засідань відбулося 15.  
 
 З основних питань комісія виважено та уважно підходила до 
розгляду інших програм, а саме: 

Програми економічного і соціального розвитку міста 
Кіровограда на 2011 рік. 

Про затвердження заходів щодо реалізації розділу Х 
„Пріоритетні напрями розвитку міста Кіровограда на період  
до 2015 року” обласної програми „Центральний регіон - 2015”. 

Програми реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства міста Кіровограда на 2010-2014 роки. 

Проект вищезазначеної Програми після розгляду на постійній комісії 
повернута Головному управлінню житлово-комунального господарства на 
доопрацювання. 

 
Комплексної програми реконструкції мереж зовнішнього 

освітлення міста Кіровограда на 2012-2015 роки. 
Проект вищезазначеної Програми  після розгляду на постійній 

комісії був повернутий Головному управлінню житлово-комунального 
господарства на доопрацювання. 
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Взагалі виконавчим органам Кіровоградської міської ради комісією  

було надано 9 доручень. 
 
Депутатські звернення та запити не завжди можна виконати у зв’язку 

із обмеженістю коштів у міському бюджеті на житлово-комунальне 
господарство.  

 
Продовжує турбувати комісію незадовільний стан об’єктів житлово-

комунального господарства міста, який обумовлений, у першу чергу, 
недостатністю фінансування на їх розвиток, ремонт, поновлення та 
утримання.  

 
Щорічні видатки з міського бюджету на ремонт та утримання 

об’єктів житлово-комунального господарства складають 10% від 
нормативної потреби. З цієї причини протягом останніх 10 років щорічні 
обсяги капітальних та поточних ремонтів об’єктів житлово-комунального 
господарства становлять 3% від нормативної потреби. 

 
Враховуючи вищевикладене, вважаю роботу постійної комісії за 

2011 рік задовільною. 
 
 
 

Голова постійної комісії  
з питань житлово-комунального  
господарства та енергозбереження                                                    Р.Розгачов 
 


