
 

 
 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

від 18 грудня 2019 року                         № 3044 

 

Про депутатський запит групи депутатів 

Міської ради міста Кропивницького 

 

Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», статті 26, пунктів 7, 8 статті 49 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши депутатський запит 

групи депутатів міської ради від 09.12.2019 № 1153/7-дз-г, Міська рада                 

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Підтримати депутатський запит групи депутатів міської ради щодо 

розробки проєкту програми «Затишний двір» (додається). 

 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства спільно з 

фінансовим управлінням міської ради опрацювати депутатський запит та 

підготувати інформацію про виконання даного рішення депутатам міської ради 

та управлінню апарату міської ради в місячний термін. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності, заступника міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 

Міський голова                                             Андрій РАЙКОВИЧ 



ДЕПУТАТИ

МІСЬКОЇ РАДИМІСТА КРОГП/ПЗНИЦЬКОГО УП СКЛИКАННЯ

від 03.12.2019- Міському голові

Андрію РАЙКОВИЧУ

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ ГРУПИ ДЕПУТАТІВ

Шановний пане Андрію!

Протягом депутатської каденції ХІІІ скликання ми з Вами реалізували
масу великих проектів, пов'язаних з розвитком дорожньої інфраструктури
Міста, в тому числі проект “ Арка”. На жаль, ми не змогли забезпечити
належним нином планомірну роботу по приведенню до належного стану
дворових територій.

Люди чекають від нас, аби були забезпечені ремонтні роботи саме на
внутрішньодворових територіях та проведені капітальні ремонти не тільки
магістральних доріг, а найперше міждворових проїздів .

Фракція “ Наш Край” ініціює прийняття міської програми“ Затишний двір”. Вважаємо, що до неї потрібно включити наступні заходи:

- Благоустрій внутрішньодворових територій з обов”язковим облаштуванням
проїздів та тротуарів;
- Встановлення дитячих та спортивних майданчиків;
- Забезпечення освітлення внутрішньодворових територій, встановлення урн
та лавок біля під'їздів;
- Забезпечення обрізки та видалення аварійних дерев, висадження нових
дерев та кущів;
- Встановлення альтанок для можливості змістовного відпочинку мешканців;
- Ремонт під”їздів із заміною вікон в під'їздах.

Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» з метою забезпечення комфортних умов проживання
мешканців міста забезпечення належно-сталого розвитку терит'орії міста
пропонуємо:

1. Підтримати депутатський запит фракції політичної партії «НАШ КРАЙ».



2. Доручити ГУЖКГ терміново розробити та подати на затвердженняМіській
раді проект програми “ Затишний двір”.

З повагою

Депутати міської ради
депутатської фракції політичної партії «НАШ КРАИ»

а%%йМИД
Йдйшдь Іди

ам! .(правл.ння апарату міської радиі міста К;г рспивницького
ГППУ!“іГСЬКІПЇ ЗАПИТ


