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Про розгляд не підтриманої 
електронної петиції 

Розглянувши  не  підтриману  електронну  петицію  щодо  будівництва
об’єктів інфраструктури міста за рахунок спонсорів, повідомляємо наступне. 

Враховуючи те, що електронна петиція не набрала необхідної кількості
голосів  у  термін,  який  визначено  Статутом  територіальної  громади  міста
Кропивницького,  затвердженим  рішенням  Міської  ради  міста
Кропивницького  від  31.01.2019  року  №  2303,  та  відповідно  до  норм
статті  231 Закону  України  «Про  звернення  громадян»,  не  підтриману
електронну петицію розглянуто як звернення громадян.  

Проєктом змін до Переліку  об'єктів, видатки на які у 2020 році будуть
проводитись  за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку  по  управлінню
капітального  будівництва  Міської  ради  міста  Кропивницького  в  Програмі
капітального  будівництва,  реконструкції  та  капітального  ремонту  об’єктів
комунального  господарства  і  соціально-культурного  призначення  міста
Кропивницького  на  2019  -  2021  роки  передбачено  роботи  з  виготовлення
проєктно-кошторисної документації по наступним об’єктам, а саме: 

«Капітальний ремонт площі Героїв Майдану м. Кропивницький» - було
проведено технічне обстеження площі,  інженерно-геологічні  та  топографо-
геодезичні  вишукування.  Крім  того  проводиться  збір  вихідних  даних  та
готується передпроєктні ескізні пропозиції;  

«Реконструкція набережної річки Інгул від вул. Михайлівської до вул.
Вокзальної» - проєктною організацією ТОВ «АБРІС» ЛИБІДЕЯ» розроблено
техніко-економічне  обґрунтування  по  даному  об’єкту,  та   отримано
позитивний  висновок  від  експертної  організації  ТОВ  «Перша  Приватна
Експертиза».  На  даний  час  готується  проєкт  договору  з  проєктною
організацією  ТОВ «АБРІС» ЛИБІДЕЯ» на розробку проєктно-кошторисної
документації  по  об’єкту  «Реконструкція  набережної  річки  Інгул  від  вул.
Михайлівської  до  вул.  Вокзальної  в  м.  Кропивницькому»  на  І  чергу
будівництва. 

Програмою  розвитку  та  збереження  зелених  насаджень  у  місті
Кропивницькому на 2018 – 2021 роки, Затвердженою рішенням Міської ради
міста  Кропивницького  від  12.07.2018  року  № 1765  (зі  змінами)  кошти на
проведення  ремонту  території  скверу  біля  міської  дитячої  поліклініки
у 2020 році не передбачено.

Програмою утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального
господарства  міста  Кропивницького  на  2017-2021  роки   затвердженої
рішенням  міської  ради  від  17.01.2017  року  №  763  (зі  змінами  та
доповненнями ),   не    передбачено     заходів    з    капітального   ремонту   та
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влаштування  нових   дитячих  майданчиків.  Також  повідомляємо,  що  до
Головного  управління  житлово-комунального  господарства  Міської  ради
міста Кропивницького  за останні 5 років не звертались організації, установи
для надання благодійної допомоги щодо благоустрою міста. 

На даний час  в  зв’язку з  захворюванням на коронавірус  COVID-19 в
Україні та безпосередньо в місті Кропивницькому оголошено карантин. На
підставі  вищезазначеного  проведення  всіх  робіт  з  нового  будівництва  та
капітального  ремонту  на  об’єктах  Міської  ради  міста  Кропивницького
призупинено до зняття карантину.

Управління транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького
не заперечує щодо зменшення вартості проїзду школярів на 50% за рахунок
добровільних спонсорських внесків.

Додатково повідомляємо, що виконавчими органами Міської ради міста
Кропивницького  враховуються  пропозиції  спонсорської  допомоги  при
виконанні робіт з капітального або поточного ремонтів.
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