
                                  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    за 16 лютого 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місця 
Висвітлення роботи депутатів міської ради 

 

16 лютого відбувся День депутата. Розглянуто питання щодо реалізації 

Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в обласному центрі 

на 2016-2020 роки та взаємодії з громадськими організаціями “Бім” та 

“Щасливий пес”. 

В заході брали участь: секретар міської ради Андрій Табалов, депутати 

міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін,  начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко, директор комунального 

підприємства “Кіровоград - Універсал 2005” Віктор Панішко, голови 

громадських організацій “Бім” та “Щасливий пес” Катерина Дорош і Оксана 

Литвинова, представник благодійного фонду допомоги безпритульним 

тваринам “Щаслива лапа” Ельвіна Москалик, представник ветеринарної 

клініки “DoctorVet” Антоніна Кагірова, представники громадськості та засобів 

масової інформації. 

 

16 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

На засіданні комісії були присутні секретар міської ради  Табалов А.О., 

депутати міської ради, керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті проекти рішень міської ради: про затвердження Програми 

розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки; про 

затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, 

дітей та молоді м. Кропивницького на 2017 рік; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 10 листопада 2016 року № 607 ,,Про 

затвердження міської Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, на 2016-2018 роки”; про затвердження Програми управління 

комунальним майном на 2017 рік; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 142 “Про електронну 

петицію, адресовану Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету”; 

про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 ,,Про встановлення 

ставок єдиного податку”; про затвердження Міської програми протидії 

тероризму у 2017 році; про затвердження Порядку використання коштів 

міського бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого (тимчасово 
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відселеного) населення міста Кропивницького; про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького. 

 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 16 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 12 питань, з них 

прийнято 11, серед яких: про коригування ТОВ “КАТП-1128” тарифів на 

послуги із захоронення побутових відходів, встановлених рішенням 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 12 квітня                                     

2016 року № 242; про погодження граничної вартості разового проїзду одного 

пасажира на міських автобусних маршрутах для ПП “СЕРВІСКОМ”; про 

погодження граничної вартості разового проїзду одного пасажира на міських 

автобусних маршрутах для ПП “ОЛІКС”; про погодження граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для                     

ПП “УкрАвтоІнвест”; про погодження граничної вартості разового проїзду 

одного пасажира на міських автобусних маршрутах для ПП “Паритет Сервіс”; 

про погодження граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах для КТ “Автолегіон - Варванської Ю.В.”; про 

погодження граничної вартості разового проїзду одного пасажира на міських 

автобусних маршрутах для ТОВ “Кіровоград-Євро-Транс”; про погодження 

граничної вартості разового проїзду одного пасажира на міських автобусних 

маршрутах для ФОП Шаповалов А.О.; про погодження граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для                          

ПП “Автобаз-Кіровоград”; про погодження граничної вартості разового 

проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для                                      

ФОП Кобченко В.В.; про погодження граничної вартості разового проїзду 

одного пасажира на міських автобусних маршрутах для ФОП Баркар С.М. 

 

Діалог влади з народом 

 

16 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися двоє осіб з питань: капітального ремонту покрівлі 

будинку та ремонту будинку після руйнування. 

 

Події суспільно-політичного життя 
          Діяльність громадських організацій 

 

16 лютого о 12.30 на площі Героїв Майдану відбулася акція з 

вшанування пам'яті загиблих захисників України під Дебальцевим в                  

2015 році та підтримки військовослужбовців, які зараз знаходяться у полоні.  
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У заході брали участь: учасники АТО, представники волонтерських 

громадських організацій, родичі військовослужбовців, які вже декілька років 

вважаються зниклими під час виконання службових обов'язків, громадськість 

міста. Кількість учасників — близько 100 осіб. 

Акція завершилася панахидою за загиблими, яку відслужив Єпископ 

Кропивницький і Голованівський Марк. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 14 по 16 лютого в м.Сумах проходив чемпiонат Украïни з легкоï 

атлетики в приміщенні серед юнiорiв. У змаганнях брали участь 447 атлетів з 

25 регіонів України. Учениця комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 2 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» Дар’я Константiнова завоювала бронзову 

медаль у потрiйному стрибку та посіла четверте мiсце в стрибках у довжину. 

Тренує спортсменку В’ячеслав Нищименко. 

 

16 лютого у дошкільному відділенні навчально-виховного об’єднання 

№ 15 проведено спортивно-масовий захід «Олімпійський день здоров'я», 

організований завдяки співпраці відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, міського центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх», адміністрації навчального закладу та відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області.  

60 дітей взяли участь у різноманітних спортивних конкурсах та 

естафетах на спритність, влучність, кмітливість. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, всі учасники заходу, які в 

цьому році стануть школярами, отримали «Олімпійські щоденники» та 

сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету 

України. Дитячому садку організатори спортивного свята вручили спортивний 

інвентар та літературу на олімпійську тематику.  

 

16 лютого у бібліотеці-філії № 12  Кіровоградської МЦБС проведено 

захід «Ім'я героя на мапі міста». Урок-реквієм, присвячений лютневим подіям 

2014 року на Майдані, де серед Героїв Небесної Сотні був і наш земляк Віктор 

Чміленко - фермер з Кіровоградщини. Своїми спогадами про Віктора 

Чміленка, людину надзвичайно чесну, працьовиту, допитливу поділився з 

учасниками заходу його побратим і друг Олексій Степанович Цокалов. Він 

закликав присутніх творити нову Україну, не бути байдужими, боротися за 

справедливість, як це робив Віктор Чміленко. 

 

16 лютого у дитячо-юнацькому клубі «Гермес» відділу сім’ї та молоді 

проведено круглий стіл на тему: «Шкідливі звички чи здоров’я – що обереш?». 
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Питання соціально-економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

 

16 лютого  у зв’язку зі 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 продукцією 

тваринного походження домашнього виробництва. 

Рейдові відстеження проводилися за адресами: вул. Вокзальна біля 

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

біля ринків «Черемушки» та  «Привокзальний», вул. Добровольського біля 

ринку, вул. Космонавта Попова, вул. Домонтовича.   

Спеціалістом спецінспекції було складено 2 протоколи  за статтею 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 На час проведення рейду торгівля м’ясопродуктами призупинена.                         

З торгівцями проведена роз’яснювальна робота стосовно заборони реалізації 

свіжого м’яса, продукції тваринного походження та виготовленої з неї 

продукції домашнього виробництва.   

 

Житлово-комунальна сфера 

 

16 лютого директор комунального підприємства електричних мереж 

зовнішнього освітлення “Міськсвітло” Дмитро Тоток презентував заступнику 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександру 

Мосіну та начальнику Головного управління житлово – комунального 

господарства Віктору Кухаренку роботу інтелектуальної системи керування 

світильниками на вулицях обласного центру. Кропивницький став першим 

містом в Україні і 455-им у світі, на території якого запроваджена система 

“розумного” зовнішнього освітлення OWLET. 

На цей час в єдину систему OWLET включені вулиці Ушакова, Садова, 

Верхня Пермська і частина Великої Перспективної – загалом 114 світлових 

точок. Електронна система керування дозволяє диспетчеру бачити повну 

картину роботи кожного світильника й керувати їми. Сисема OWLET дає 

можливість суттєво економити кошти міського бюджету.  

 

Охорона здоров»я 

 

16 лютого у приміщенні міської ради в рамках національної програми 

обмінних візитів для посадових осіб органів місцевого самоврядування 

розпочався навчальний візит “Маршрути успіхів”. У заході брали участь: 

народний депутат України Костянтин Яриніч, перший заступник голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Коваленко, міський 
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голова Андрій Райкович, керівники Асоціації міст України, Міністерства 

охорони здоров’я України, очільники медичних закладів усіх обласних 

центрів країни. 

 В рамках навчального візиту обговорювалися перспективи 

реформування медичної та паліативної допомоги в Україні, розвитку 

української кардіохірургії та інтервенційної кардіології для забезпечення 

сучасного рівня допомоги населенню із серцево-судинними захворюваннями. 

Заступник Міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк презентував ключові 

моменти медичної реформи та деякі нововведення від Міністерства охорони 

здоров'я України. Начальник управління охорони здоров’я Оксана Макарук 

окреслила досягнення медичної галузі у Кропивницькому. 

Під час візиту делегація медиків з інших областей України відвідала й 

медичні заклади обласного центру: Центральну міську лікарню, Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1 та Український центр томотерапії. 

Учасників навчального візиту ознайомили з практичним досвідом 

Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру щодо співпраці з 

меценатами, благодійними організаціями з питань покращення матеріально-

технічної бази та оснащення сучасним обладнанням. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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