
 

 ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                               за 16 березня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 16 березня під головуванням голови комісії, депутата Кіровоградської 

міської ради Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького. Розглянуто 474 звернення громадян. Погоджено надати 

допомогу 466 громадянам, відмовлено у наданні допомоги 6 громадянам,                          

2 заяви відправлено на доопрацювання.  

 

16 березня відбулася робоча зустріч заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка і начальника 

Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області Дмитра 

Авдієнка за участі керівників виконавчих органів міської ради та підрозділів 

поліції. Мова йшла про  перспективи співпраці міської влади і органів поліції. 

Особливу увагу було приділено питанню крадіжок комунального майна: 

кришок каналізаційних люків, решіток зливових каналізацій, кабелів, двигунів 

ліфтового господарств тощо. Як правило, увесь викрадений метал 

розбивається і здається на приймальні пункти металобрухту. Іноді навіть під 

виглядом працівників комунальних служб, які начебто принесли власне 

несправне майно.  

Про випадки пограбування шкіл і дитячих садочків у Кропивницькому 

повідомила начальник упраління освіти Лариса Костенко. За її словами, 

кількість таких крадіжок значно зменшилася після того, як у закладах почали 

встановлювати сигналізацію, камери відеоспостереження, і передавати 

приміщення під охорону. 

На необхідності якнайширшого використання засобів технічного 

спостереження на території міста наголосив і Олександр Грабенко. Їх 

застосування, з практики інших міст, значно зменшує кількість 

правопорушень і допомагає розкривати злочини по “гарячих слідах”. Для 

цього поліція спільно з міською владою завершує розробку програми 

“Безпечне місто”.  

Депутат Кіровоградської міської ради Олег Краснокутський звернув 

увагу на необхідність встановлення камер відеоспостереження і у житлових 

мікрорайонах міста. 

Слова подяки за тісну співпрацю під час проведення рейдів на адресу 

Кропивницької поліції висловили Олег Краснокутський, як директор міського 
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центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, і начальник 

спеціалізованої інспекції міської ради Андрій Максюта. 

 

16 березня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів робочу зустріч з членами громадської 

організації “Озеленення Кропивницький” Надією Паливодою і Максимом 

Сінченком та керівниками комунальних підприємств, що відповідають за 

утримання зелених насаджень в обласному центрі. Мова йшла про організацію 

робіт з обрізування дерев. 

 

16 березня начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Олександр Вергун провів робочу нараду з керівниками транспортних 

підприємств, які забезпечують пасажирські перевезення у м. Кропивницькому.  

Олександр Вергун поінформував присутніх про останні рішення, 

прийняті міською радою у сфері транспортного обслуговування обласного 

центру. Після підписання рішення міським головою, управління транспорту та 

зв’язку офіційно звернеться до кожного перевізника з пропозицією про 

розірвання вже укладених додаткових угод і відміну граничного тарифу                       

4,50 гривні. 

Кожен перевізник особисто прийматиме рішення щодо власних 

подальших дій: відмовлятися добровільно від користування новим тарифом чи 

ні. З тими, хто не погодиться з рішенням міської ради, доля договірних 

стосунків вирішуватиметься у судовій площині. Керівники транспортних 

підприємств мають надати відповідь упродовж 20 днів з моменту отримання 

пропозиції від управління розвитку транспорту та зв’язку. 

 

Діалог влади з народом 

 

16 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 2 заявники з питань: роботи ОСББ та теплопостачання 

будинку, надання дозволу на відключення від централізованого опалення та 

встановлення автономного опалення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

16 березня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Оберіг» проведено спортивно-масовий захід «Олімпійський день 

здоров'я». У заході, організованому завдяки співпраці відділу фізичної 

культури та спорту міської ради, міського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» та відділення Національного олімпійського 
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комітету України в Кіровоградській області, брали участь 90 дітей. Школярі 

змагалися у спортивних конкурсах та перевірили свої знання, відповідаючи на 

запитання олімпійської вікторини.  

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри 

від обласного відділення НОК України.  

 

Питання соціально-економічного стану 

                                                 Транспорт 

 

16 березня за участі представників управління розвитку транспорту та 

зв’язку Кіровоградської міської ради, представника Управління 

Укртрансбезпеки у Кіровоградській області та представників Громадської 

ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради проведено 

перевірку дотримання підприємствами-перевізниками умов договорів на 

регулярні перевезення пасажирів за міськими автобусними маршрутами. 

Перевірка здійснювалась на маршрутах № 4, 5-а, 8, 18, 103, 126                                  

з 20.00 до 22.00. Виявлено, що маршрутні таксі за маршрутами № 4, 5-а, 8 

працювали за графіком, інтервал руху в середньому складав 10 - 15 хвилин. На 

маршрутах № 18 та 126 були відсутні транспортні засоби після 20.00, а на 

маршруті № 103 транспортні засоби були відсутні після 21.00. Керівникам 

підприємств, що обслуговують вищевказані маршрути, направлено відповідні 

листи та копії актів. 

Освіта 
 

 16 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» відбувся семінар-практикум для вчителів 

французької мови з питання «Переваги активного залучення широкого 

спектру знань як метод когнітивного розвитку учнів». 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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