
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 15 березня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської  

міської ради сьомого скликання 

 

15 березня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося друге засідання восьмої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання. 

В роботі сесії брали участь 37 депутатів міської ради, голови районних у 

місті рад Фросіняк Р.В. та Кришко О.В., голова Новенської селищної ради 

Денисенко С.П., керівник Кіровоградської місцевої прокуратури              

Прокопчук Д.В., заступник начальника слідчого відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області Виходець Р.В., 

керівники виконавчих органів Кіровоградської міської ради, представники 

засобів масової інформації та громади міста. 

На другому засіданні сесії було прийнято 45 рішень, з них: про 

депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради; про інформацію 

керівника Кіровоградської місцевої прокуратури про результати діяльності 

Кіровоградської місцевої прокуратури на території міста Кропивницького за 

2016 рік; про затвердження Міської програми соціально-правового захисту 

дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2017-2019 роки; про затвердження Програми 

розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки; про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 17 листопада 2016 року № 692 "Про оптимізацію мережі лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності м. Кропивницького та 

реорганізацію пологового будинку № 2 ім. "Святої Анни" шляхом приєднання 

до пологового будинку № 1; про створення комунального закладу "Міська 

лікарня № 2 м. Кропивницький" та затвердження його Статуту"; 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 звіт щодо виконання Програми управління комунальним 

майном на 2016 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 

23 лютого 2016 року № 69; про затвердження Програми управління 

комунальним майном на 2017 рік; про продаж 1/2 частини житлового будинку 

по вул. Євгена Сверстюка, 28; про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 березня 2016 року № 142 "Про електронну петицію, 
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адресовану Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету"; про 

затвердження Положення про Почесну грамоту, Грамоту, Подяку міської ради 

та виконавчого комітету м. Кропивницького; про внесення змін та доповнень 

до рішень Кіровоградської міської ради від 15.12.2015 № 14, 15, 30 («Про 

утворення постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання», «Про затвердження Положення про постійні комісії 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання», «Про затвердження складу 

постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання»); про звіт 

щодо здійснення державної регуляторної політики у 2016 році; про внесення 

змін та доповнень до Плану діяльності Кіровоградської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік; про звільнення на 50% від 

оплати за користування житлово-комунальними послугами членів сімей 

військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов'язків в 

Республіці Афганістан; про звіт щодо виконання Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення за 2016 рік; про затвердження Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2017 рік; про затвердження 

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у                                   

м. Кропивницькому на 2017 рік; про затвердження Міської програми протидії 

тероризму у 2017 році; про передачу матеріальних цінностей Кропивницькому 

відділу поліції Національної поліції України; про внесення змін та доповнень 

до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 "Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки"; про 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста; про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3949 "Про встановлення ставок єдиного податку"; про затвердження 

Порядку використання коштів міського бюджету на організацію 

життєдіяльності евакуйованого (тимчасово відселеного) населення міста 

Кропивницького; про скасування рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16.02.2017 року; про перерозподіл бюджетних 

призначень; про регулювання земельних відносин. 

В роботі восьмої сесії Кіровоградської міської ради оголошено перерву. 

 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

15 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

Розглянуто питання: про умовно – дострокове звільнення засуджених; 

про заміну невідбутої частини строку покарання більш м'яким; про 

переведення з дільниці ресоціалізації  до дільниці посиленого контролю. 

Рішенням комісії погоджено матеріали про умовно-дострокове 

звільнення стосовно 2-х осіб, заміну невідбутої частини строку покарання 
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більш м'яким стосовно однієї особи, про переведення з дільниці  ресоціалізації  

до дільниці посиленого контролю стосовно  однієї особи. 

 

15 березня  під головуванням начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства Віктора Кухаренка відбулося засідання 

комісії з визначення місць розташування контейнерних майданчиків. 

 Розглянуто питання про складання графіка обстеження існуючих 

контейнерних майданчиків та відповідних актів. 

  

15 березня  під головуванням начальника служби у справах дітей Ірини 

Сисак відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини. Розглянуто 

питання:  про продовження строку дії висновку про можливість бути 

усиновлювачами – 1; про реєстрацію кандидатів в усиновлювачі -1; про 

надання дозволів – 6; про визначення порядку участі у вихованні дітей - 2; про 

визначення місця проживання малолітньої дитини - 1; про позбавлення 

батьківських прав – 1; про затвердження індивідуальних планів - 3.   

 

15 березня в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради під головуванням 

заступника голови районної у місті ради Артема Постолатія відбулося 

засідання комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, житлових субсидій та пільг.  

Розглянуто  справ з питань призначення: житлових субсидій - 43 

(призначено – 42); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -

7 (призначено - 7); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 14 

(призначено – 14). 
 

Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 11 по 15 березня в приміщенні стрілецького тиру комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради» проходив відкритий 

чемпіонат м. Кропивницького зі стрільби кульової серед юнаків та дівчат,                       

у якому брали участь 43 спортсмени з обласного центру та смт. Петрово. 

Переможцями змагань у різних вправах стали: Роман Копійка, Максим 

Коротєєв, Ангеліна Вовк, Данило Московчук, Владислава Коваленко. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради. 

 

15 березня на базі дошкільного навчального закладу № 27 «Вишенька» 

відбувся фестиваль дитячої творчості «Кіровоградські зірочки» серед 

вихованців дошкільних навчальних закладів у номінації „Яскраві фарби”, в 

якому брали участь 37 вихованців з 25-ти дошкільних навчальних закладів. 

http://gre4ka.info/sport
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15 березня у приміщенні музичної школи № 1 ім. Г. Г. Нейгауза відбувся 

IV міський фестиваль-конкурс «Тарасова пісня». 

Захід започатковано з метою популяризації творчої спадщини                                   

Т. Г. Шевченка та виявлення і підтримки талановитих музикантів серед учнів 

шкіл естетичного виховання. Цього року в конкурсі брали участь 34 виконавці. 

 

15 березня у дитячо-юнацькому клубі «Надія» відділу сім’ї та молоді 

проведено змагання із настільного тенісу серед вихованців ДЮКів в рамках 

міської спартакіади «Юність». Призерами стали: І місце – ДЮК «Чайка»,            

ІІ місце – ДЮК «Гермес», ІІІ місце – ДЮК «Гірник». 

 

15 березня у приміщенні міської ради відбулось засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. Розглянуто 

питання: про створення проекту «Клуб Реформ»; про проведення фестивалю 

гумору серед студентів вищих навчальних закладів; про участь у весняному 

місячнику з благоустрою міста та інші. 
 

Питання соціально-економічного стану 
Житлово-комунальна сфера 

 
 15 березня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого було 

здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Поповича, Урожайної,     

Полтавської, Братиславської, Новомиколаївської, Павла Сніцара, 

Добровольського, Вадима Височина, Інгульської, Київської, Тараса Карпи, 

Кременчуцької, Івана Похитонова, Гоголя, Великої Пермської, Шульгиних, 

Автолюбителів, Волкова, Соборної та провулку Фортечного, 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

10 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                

13 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 
Освіта 

 

15 березня  на базі центру методичної соціально-психологічної служби 

управління освіти Кіровоградської міської ради  відбулося в  он-лайн режимі  

засідання  творчої   групи  з керівниками методичних об’єднань  вчителів 

початкових класів з проблеми: «Використання хмарних технологій у навчанні 

учнів початкових класів». 

 Розглянуто питання: про використання навчального блогу для 

експериментальної роботи із сучасними ресурсами; про блоги, їх різновиди. 

Навчальних блог – платформа для реалізації сучасних освітніх завдань; про 

роботу з Google  документами та HTML  кодом  документів. 



5 

 

                                                                                 

15 березня  на базі СЗОШ №14 та НВО «Вікторія – П» відбулися 

демонстраційні уроки від міжнародного  видавництва  “Pearson-Dinternal”. 

Уроки провів методист  міжнародного  видавництва  “Pearson-Dinternal”  

Майкл Хадсон. На базі навчально-методичного комплексу  «Фокус 3» вчителі 

англійської мови мали змогу вдосконалити навички роботи з лексичним 

матеріалом на основі аутентичного  підручника.  

 

 15 березня  на базі  обласної універсальної наукової бібліотеки імені 

Дмитра Чижевського  проведено семінар-практикум з проблеми: «Критерії 

визначення усної мовленнєвої компетенції старшокласників». 

 40 вчителів англійської мови взяли участь в цьому заході та отримали 

сертифікати. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
 

 


