
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

  за 19 вересня 2017 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        19 вересня в приміщенні Кіровоградської міської ради відбулася 

планова прес-конференція начальника Головного управління житлово-

комунального господарства Віктора Кухаренка. У прес-конференції брали 

участь директор КП "Універсал 2005" Віктор Панішко, начальник 

спеціалізованої інспекції Андрій Максюта та начальник ЖЕО № 4 Людмила 

Запорожан. Мова йшла про заходи протидії металевим вандалам у місті 

Кропивницькому.    

        Мешканців міста закликали бути особливо пильними, якщо у 

багатоповерхових будинках з’являються ремонтні бригади. Під комунальних 

працівників часто маскуються злодії, які шукають можливість  вирізати на 

металобрухт водопровідні і каналізаційні труби, радіатори 

теплозабезпечення, викрасти кабелі з ліфтових кабін тощо.  У разі найменшої 

підозри необхідно телефонувати за телефоном аварійно-диспетчерської 

служби 15-80 або до поліції – 102. 

 

        19 вересня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради – голови комісії Альвіни Бондаренко відбулося засідання  

громадської комісії з житлових питань.  Розглянуто 4 проекти рішень 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, а саме: про взяття 

громадян на квартирний облік; про зняття з обліку та виключення громадян 

із списків осіб, які користуються правом першочергового одержання 

житлових приміщень; про взяття громадян на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності територіальної громади 

м. Кропивницького; про затвердження рішення про надання службової 

квартири. 

  

 19 вересня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка  відбулося  

засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва. На 

засіданні розглянуто питання щодо формату проведення муніципального 

інвестиційного форуму «TIME to INVEST» з питань розвитку 

підприємництва міста. У засіданні взяли участь члени координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва. 

        19 вересня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради - голови комісії Олександра Грабенка 

відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Кіровоградської міської ради. Комісією було розглянуто 44 протоколи про 
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адміністративні правопорушення, передбачені ст. 152, ч. 2 ст. 212-1,                      

ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 

18 протоколах на загальну суму 18700 грн. Закрито провадження                     

по 21 протоколу. Розгляд матеріалів про адміністративне правопорушення 

щодо 4 протоколів перенесено на наступне засідання. Матеріали                        

по 1 протоколу перенаправлено за належністю (за місцем проживання 

правопорушника). 

 

        19 вересня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  - голови комісії Наталії Дзюби відбулося 

засідання спостережної комісії виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради. Розглянуто питання та погоджено матеріали:  про умовно – дострокове 

звільнення засуджених стосовно 6 осіб; заміна невідбутої частини строку 

покарання більш м’яким стосовно 2 осіб;   переведення засудженого з 

дільниці соціальної реабілітації Кропивницької виправної колонії до дільниці 

ресоціалізації стосовно 1 особи; переведення засудженого з дільниці 

карантину, діагностики та розподілу до дільниці посиленого контролю 

стосовно 1 особи; про застосування Закону України “Про амністію                         

у 2016 році” до засуджених стосовно 14 осіб. Не погоджено матеріали про 

умовно – дострокове звільнення засудженого стосовно 1 особи. 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

        19 вересня начальник відділу сім’ї та молоді міської ради Людмила 

Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами, керівниками гуртків 

та секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто 

питання: про проведені заходи з нагоди Дня міста; про підготовку до Дня 

партизанської слави та Дня туризму; аналіз роботи гуртків і секцій в новому 

навчальному році; комплектація гуртків та секцій; затвердження розкладу 

роботи гуртків; контроль за станом прилеглої до клубів території. 

 

        19 вересня начальник відділу фізичної культури та спорту   міської ради 

Сергій Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих 

спортивних закладів. Розглянуто питання: про готовність до опалювального 

сезону; про пожежну безпеку у підпорядкованих спортивних закладах;  про 

угоди з загальноосвітніми закладами; про інвентаризацію спортивних 

майданчиків за місцем проживання. 

 

19 вересня начальник управління охорони здоров”я міської ради 

Оксана Макарук  провела оперативну нараду з керівниками лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності міста. Розглянуто питання 

про стан готовності ЛПЗ комунальної власності міста до опалювального 

сезону 2017-2018 років. Прийняті відповідні рішення. 
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 Питання соціально – економічного стану 

Відкриття нових об”єктів 

        19 вересня у місті Кропивницькому після реконструкції відкрилася 

державна пожежно – рятувальна частина № 6. Із знаковою подією рятівників 

привітали Голова державної служби України з НС Микола Чечоткін, голова 

Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, голова 

Кіровоградської обласної ради Олександр  Чорноіваненко, міський голова 

Андрій Райкович. По штату в підрозділі працює 34 особи, на озброєнні -                

2 одиниці техніки. Реконструкція частини стартувала у травні 2016 року. В 

приміщенні колишнього гуртожитку влаштовано 9 службових квартир для 

особового складу. Їх розподілили учасникам АТО.  

   

  

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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