
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 31 січня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

31 січня відбулася прес-конференція заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка за 

підсумками роботи за 2016 рік. В прес-конференції брали участь керівники 

виконавчих органів міської ради, які йому підпорядковуються. Грабенко О.В. 

зупинився на питаннях щодо виконаних робіт у сферах містобудування та 

архітектури, будівництва об’єктів комунального господарства та соціально-

культурного призначення, земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища; побутового, торговельного обслуговування, 

громадського харчування та захисту прав споживачів; соціально-економічного 

розвитку міста, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності; захисту 

населення від надзвичайних ситуацій, функціонування єдиної державної 

системи цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки; благоустрою 

та дотримання санітарного порядку на території міста. 

  31 січня заступник  міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів нараду з питання розміщення 

відкритих  літніх  майданчиків  на території міста у весняно-літній період                   

2017 року.   

 У нараді брали участь: начальник управління містобудування та 

архітектури Мездрін В.М., начальник управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового обслуговування населення Горбовський С.В., 

начальник спеціалізованої інспекції Максюта А.В., завідувач сектора екології 

та природоохоронної діяльності управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Негода Г. Г., керівники закладів 

ресторанного господарства міста, які мають наміри розмістити біля своїх 

стаціонарних закладів відкриті літні майданчики на весняно-літній період                

(60 осіб). 

 Розглянуто питання щодо підготовки та погодження проектів відкритих 

літніх майданчиків, термінів їх розміщення, укладання договорів на 

розміщення та користування елементами об’єктів благоустрою, розміру  плати 

за перебування на об’єкті благоустрою, дотримання Правил благоустрою 

міста. 

31 січня відбулася прес-конференція ініціаторів і розробників проекту 

“Громадський бюджет” у Кропивницькому: депутата міської ради Катерини 

Шамардіної, начальника управління економіки Андрія Паливоди та 

начальника відділу з питань внутрішньої політики Сергія Запорожана. 
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Цьогоріч у мiському бюджетi вперше передбачені кошти за програмою 

“Громадський бюджет” в сумі 3 млн гривень. Затверджене Положення 

передбачає фiнансування окремо малих, до 100 тисяч гривень, i великих, від 

100 до 800 тисяч гривень, проектiв.   

Визначені і напрямки, за якими міська рада очікує від громадськості 

пропозиції. Вiтається створення проектiв з благоустрою території міста, 

покращення умов проживання людей з обмеженими фізичними 

можливостями, організації дозвілля, енергоефективності та енергозбереження, 

екології, охорони культурної спадщини тощо. Перевага буде надаватися тим 

об’єктам, якi мають широке громадське призначення. Важливо також, що за 

рахунок міського бюджету фiнансуватимуть лише виконання робіт на 

об’єктах, якi перебувають у комунальнiй власностi. 

Вiдбiр проектiв – переможців в рамках проекту “Громадський бюджет” 

здійснюватиметься публічним голосуванням на офіційному сайті міської ради, 

або особисто шляхом заповнення бланку для голосування. Ідентифікувати 

свою особу під час електронного голосування можна буде через систему 

BankID чи скориставшись електронним підписом. Одна особа має право 

голосувати за один малий і один великий проекти. 

 

31 січня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про дотримання теплового режиму в 

спортивних закладах; про корегування навчально-тренувального процесу у 

зв’язку зі складними погодними умовами; про забезпечення комп’ютерною 

технікою дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інші. 

 

31 січня у відділі сім’ї та молоді відбулась нарада з керівниками гуртків 

та секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуті питання: 

аналіз заходів, проведених за минулий тиждень, в тому числі до Дня пам’яті 

героїв Крут; про організацію та проведення заходів до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав; про контроль за 

відвідуванням та наповнюваністю гуртків дитячо-юнацьких клубів, в тому 

числі госпрозрахункових. 

 

31 січня під головуванням заступника голови Ленінської районної у 

місті Кіровограді ради Артема Постолатія в управлінні соціального захисту 

населення виконавчого комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради 

відбулося засідання робочої групи з питань погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати та інших соціальних виплат. 

На засідання були запрошені керівники 6 підприємств та фізичні особи-

підприємці. 

Розглянуто питання: про стан погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне 

страхування у Кіровоградському кібернетико-технічному коледжі; про 
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дотримання державних гарантій щодо мінімального розміру заробітної плати 

на підприємствах Подільського району м. Кропивницького; звіт про 

виконання рішення попереднього засідання робочої групи з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат, яке 

відбулося 27.12.2016. 

 

31 січня під головуванням заступника голови Ленінської районної у 

місті Кіровограді ради Артема Постолатія в управлінні соціального захисту 

населення виконавчого комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради 

відбулося засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення. 

На засідання були запрошені фізичні особи-підприємці. 

Розглянуто питання: про легалізацію виплати заробітної плати і 

зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району                           

м. Кропивницького, звіт про виконання рішення попереднього засідання 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення яке відбулося 27.12.2016. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 25 по 31 січня проходив чемпіонат міста з баскетболу серед юнаків у 

залік VІІІ міської спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів. У змаганнях, організованих управлінням освіти Кіровоградської 

міської ради, за сприяння відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради брали участь команди 15 навчальних закладів. 

Перше місце завоювала команда комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – 

позашкільний центр». Срібні нагороди вибороли учні комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення». Третє місце посіла 

команда комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – 

дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт». 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради. 

 

31 січня посадові особи міської ради влаштували флешмоб у вигляді 

поетичного відеомарафону до 120-річчя від дня народження відомого 

українського письменника, поета, публіциста Євгена Маланюка. 

Для прочитання були обрані три поезії митця: «І час настав. І сталось 

вічне», «І, дійсно, лист Ваш — подих моря...» та «Підсумок». Декламували 

уривки творів Євгена Маланюка міський голова Андрій Райкович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр 

Грабенко, а також начальники виконавчих органів міської ради. 
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31 січня у дитячо-юнацькому клубі «Надія» відділу сім’ї та молоді 

проведено конкурси та естафети «Сила та здоров’я». 

 

Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

31 січня об 11.30 біля приміщення Апеляційного суду Кіровоградської 

області члени городнього кооперативу “Перспективний” організували акцію 

протесту “з приводу вчиненого злочину та рейдерського захоплення земельних 

ділянок”. Кількість учасників — близько 100 осіб. 

Основні лозунги: “Справедливість чи гроші?”, “Рейдери здійснюють 

супротив”, “Кіровоградський суд на стороні обдурених людей, а на чиїй 

стороні Апеляційний суд Кіровоградської області?”. 

Учасники заходу вимагали законного і справедливого розгляду в 

Апеляційному суді Кіровоградської області цивільних справ, які пов'язані з 

поновленням законних прав та інтересів членів вищезазначеного кооперативу. 

 

 

 

Т.в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради                    М.Смаглюк 

 

 

 


