
 

                                   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    за 09 лютого 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місця 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

09 лютого міський голова Андрій Райкович,  депутати і керівники 

виконавчих органів міської ради зустрілися зі спеціалістами Фундації 

польсько-української співпраці ПАУСІ, щоб обговорити питання 

впровадження Громадського бюджету. До міської ради Кропивницького 

приїхали поділитися власним досвідом представники Фундації Леонід Донос 

із Полтави та Андрій Шелестюк із Житомира. Це спеціалісти-практики, які 

починали роботу над бюджетом участі у себе на місцях, а тепер об’єдналися, 

щоб допомагати іншим містам створювати власний громадський бюджет.                      

У рамках розробленого проекту спеціалісти ПАУСІ проводитимуть семінари 

для громадськості та депутатів. Фундація зі свого боку також обіцяє технічну 

і матеріальну підтримку на організацію рекламних кампаній. 

09 лютого міський голова Андрій Райкович зустрівся з членами 

правління Громадської ради при виконавчому комітеті Кіровоградської 

міської ради з питання роботи громадського транспорту у місті та можливого 

підвищення тарифів на проїзд. 

Заступник голови Громадської ради Людмила Шубіна звернулася 

до очільника міста з пропозицією не розглядати на засіданні виконкому 

питання щодо вартості проїзду до моменту завершення об’єктивної перевірки 

одного із базових тарифоутворюючих показників — кількості перевезених 

пасажирів по всіх маршрутах громадського транспорту у Кропивницькому. 

Крім того, представники Громадської ради внесли пропозицію 

переглянути практику укладання угод з транспортними підприємствами, які 

не мають власного транспорту, та  пришвидшити впровадження засобів 

об’єктивного контролю за дотриманням графіків руху пасажирського 

транспорту. 

 

09 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення:  погодити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                       

2 адресами та продовження дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами за 

1 адресою; відкласти розгляд пропозиції робочого органу щодо встановлення 

пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою та 

продовження дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою. 
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09 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка, за участі  

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталії Дзюби відбулося позачергове засідання міської комісії з питань 

техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розглянуто 

питання про примусове відключення від газопостачання всіх газофікованих 

об’єктів управління освіти Кіровоградської міської ради. 

За інформацією начальника управління освіти Лариси Костенко, в 

закладах освіти Кропивницького склалася ситуація, яка може призвести до 

зупинення газопостачання. Без газу можуть залишитись 10 шкіл та 2 дитячих 

садочки, буде порушено навчальний процес та близько 2500 тисяч школярів 

не зможуть відвідувати заклади освіти. 

Лариса Костенко повідомила, що тендер, оголошений управлінням 

освіти міської ради на закупівлю природного газу, не відбувся двічі. У той же 

час ВАТ «Кіровоградгаз» попередило про примусове відключення від 

газопостачання об’єктів управління освіти міської ради. 

           В результаті обговорення комісія, дотримуючись вимог Закону України 

«Про теплопостачання» щодо забезпечення технологічної безпеки 

функціонування систем теплопостачання під час припинення газопостачання, 

враховуючи право громадян на освіту та дошкільне виховання, загрозу 

припинення навчального процесу, з метою недопущення виникнення 

надзвичайної ситуації техногенного характеру об’єктового рівня в освітній 

сфері Кропивницького, вирішила заборонити ВАТ «Кіровоградгаз» 

здійснювати роботи по примусовому відключенню від газопостачання 

котелень, що перебувають на балансовому утриманні управління освіти 

міської ради. 

   

 09 лютого біля пам'ятника «Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь 

Кіровоградщини» відбулася виїзна нарада з питання підготовки до 

відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав.  

 

 09 лютого під головуванням заступника голови комісії, начальника 

відділу соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання комісії 

з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста. Розглянуто 46 депутатських запитів. Погоджено надати 

допомогу 36 громадянам, відмовлено 4 громадянам, відправлено на 

доопрацювання 6 заяв. 

                    

09 лютого відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто 14 адміністративних справ, по яких винесено наступні рішення: 

накладено штрафи –  на 7-х осіб; оголошено усні зауваження – 7 особам. 
 



3 

 

Діалог влади з народом 

 

09 лютого міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 6 заявників з питань: оформлення 

земельних ділянок під гаражі та передачі житлового будинку до комунальної 

власності міста. 

 

Події суспільно-політичного життя 
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

09 лютого у дитячо-юнацькому клубі «Ровесник» відділу сім’ї та молоді 

відбулось виготовлення та збір дітьми валентинок для воїнів АТО. 

 

Питання соціально-економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

 

09 лютого  у зв’язку із спалахом захворювання  свиней на африканську 

чуму  в   Кіровоградської області муніципальним   патрулем   у   складі  

спеціалістів управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення, спеціалізованої   інспекції   Кіровоградської  

міської  ради та управління Держпродспоживслужби проведені рейдові 

відстеження місць  несанкціонованої торгівлі свіжим м’ясом та продукції 

тваринного походження домашнього виробництва за адресами: вул. Вокзальна 

біля будинку №37/16, вул. Короленка біля магазину «АТБ»,  вул. 

Добровольського біля будинку № 15, вул. Космонавта Попова напроти 

поліклініки, вул. Яновського біля ринку «Колгоспний» та  будинку № 108,  

вул. Євгена Тельнова біля ринку «Черемушки», вул. Поповича, 1 біля 

залізничного вокзалу,  вул. Полтавська біля ринку,  вул. Генерала Родимцева 

біля магазину «АТБ»,  вул. Чайковського, вул. Домонтовича.   

На місце стихійної торгівлі по вул. Євгена Тельнова біля ринку 

«Черемушки» викликано працівників поліції для вжиття заходів 

адміністративного впливу до фізичних осіб, які здійснювали реалізацію 

м’ясної продукції.  

В результаті рейдового відстеження по вул. Космонавта Попова 

спеціалістами  спецінспекції   складено 2 протоколи за ст.152 Кодексу України 

про адміністративні  правопорушення. Торгівцям запропоновано здійснювати 

торгівлю на ринку «Жемчуг». 

 

Підприємництво 

 
 09 лютого в рамках роботи міського «Діалог-центру» за ініціативи  

офіційного видання Державної фіскальної служби України – журналу «Вісник. 

Право знати все про податки і збори» відбувся семінар для суб”єктів 
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господарювання міста на тему: «Зміни в трудовому законодавстві України в 

2017 році. Закінчення подання звітності за ІУ квартал 2016 року». 

В семінарі брали участь представники управління Держпраці у 

Кіровоградській області та Головного управління ДФС у Кіровоградській 

області, філії державного підприємства "Сервісно-видавничий центр" у 

Кіровоградській області. 

  

Освіта 

 

09 лютого на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” заступник 

директора центру методичної та соціально-психологічної служби управління 

освіти Світлана Живіцька провела семінар-практикум для заступників 

директорів з навчально-виховної роботи з проблеми «Інновації в роботі з 

обдарованими учнями».  

Розглянуто питання: про використання сучасних методів та прийомів  

навчання для розвитку творчих здібностей учнів під час уроків та у 

позакласній роботі; про роботу у шкільних наукових товариствах та 

підготовку  до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Малої академії наук України; про  роботу навчального закладу в 

інноваційному освітньому просторі. 

 

09 лютого на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа              

І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр” відбулось відкриття очного 

(заключного) етапу ІІ міського бізнес-турніру «Стратегія фірми». В заході 

взяли участь фіналісти заочного туру турніру (21 учень з навчальних закладів 

міста Кропивницького). 

 

09 лютого на базі комунального закладу „Навчально-виховний комплекс 

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

дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт” 

методист центру методичної та соціально-психологічної служби управління 

освіти Михайло Жосан провів  тренінг для відповідальних за впровадження 

Google Apps for Education. Розглянуто питання щодо використання                            

HTML коду Google документів. 

 

З 09 по 14 лютого на базі дитячо-юнацької спортивної школи № 2 

Кіровоградської міської ради проводитимуться міські змагання з гандболу 

серед дівчат в залік міської спартакіади серед школярів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста. 
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У першості міста з гандболу беруть участь 70 учениць з 6-ти навчальних 

закладів. Переможці змагань будуть представляти місто Кропивницький на 

обласних змаганнях з гандболу в березні 2017 року. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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