
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 
  за 13 червня 2017 року  

м. Кропивницький 
Діяльність органів влади на місцях  

 
Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 
        13 червня під головуванням голови комісії, депутата Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося засідання 

постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики. 
        На засіданні комісії були присутні керівники виконавчих органів міської 

ради, представники засобів масової інформації. Розглянуті такі питання: про 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста; про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 03 червня                   
2014 року № 3145 „Про затвердження Програми зайнятості населення                       
м. Кіровограда на період до 2017 року”; про розгляд звернення 

Кіровоградської обласної ради стосовно відчуження об’єкта незавершеного 

будівництва - школи по вул. Шульгиних, 38 у м. Кропивницькому; 
розглянуто пропозиції виконавчих органів міської ради про реалізацію 

електронної петиції від 07.04.2017 щодо встановлення пам’ятника 

Захисникам України в Ковалівському парку. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
         13 червня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 
 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 32 питання, з них 

прийнято 31 питання, серед яких: про затвердження Положення про міську 

комісію з питань евакуації та складу міської комісії з питань евакуації; про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

від 09 лютого 2016 року № 67 “Про затвердження складу комісії з питань 

почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради в новій редакції”; про закріплення територій обслуговування за 

загальноосвітніми та інтернатними навчальними закладами міста у 2017 році; 
про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

затвердження передавального акта та перейменування загальноосвітньої 

школи”; про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

підтримку участі КП “Теплоенергетик” у проекті “Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України”; про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про надання пільги з орендної плати 

дочірньому підприємству “Кіровоградтепло” товариства з обмеженою 

відповідальністю “Центр науково-технічних інновацій Української 

нафтогазової академії”. 
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        13 червня в приміщенні Кіровоградської міської ради під головуванням 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради – голови комісії 
Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань почесних звань та 

нагород.      
За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла 

рішення рекомендувати для нагородження: відзнакою виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради «За заслуги» І ступеня одну особу (з нагоди 

Дня працівників торгівлі); Почесною грамотою міської ради та виконавчого 

комітету м. Кропивницького чотири особи (з нагоди Дня Конституції 

України).  
 
13 червня в приміщенні дитячої міської поліклініки № 1 заступник  

начальника управління охорони здоров'я міської ради Лариса Кудрик   
провела оперативну нараду з керівниками лікувально-профілактичних 

закладів комунальної власності міста та завідуючими поліклінік, 

амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини, міськими 

позаштатними фахівцями на тему: «Стан підготовки лікувально-
профілактичних закладів міста до надання медичної допомоги при 

карантинних та кишкових інфекціях». Прийняті відповідні рішення. 
 
13 червня начальник відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради Сергій Колодяжний провів нараду з 

керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  
Розглянуто питання: про  інвентаризацію спортивних майданчиків; про 

підготовку до опалювального періоду; про підготовку до проведення 

«Олімпійського дня» тощо. 
 

Діалог влади з народом 
        13 червня в приміщенні актової зали комунального закладу "Навчально-
виховне об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - 
дитячий юнацький центр "Лідер" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області відбулася зустріч міського голови Андрія Райковича 

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталії Дзюби з представниками учнівських батьківських комітетів, 

вчителями, учнями закладу, представниками громади мікрорайону 

Шкільний. Також директор закладу Міщенко Марії Григорівни прозвітувала 

про роботу закладу в 2016/2017 навчальному році.   
 

 13 червня   заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. На 

прийом звернулося 4 заявника з питань стосовно порушення норм 

будівництва сусідами заявника, приватизації присадибної ділянки та 

скасування рішення Кіровоградської міської ради щодо виділення земельної 

ділянки під будівництво гаража. 
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        13 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела нараду з питань підготовки до 

відзначення Дня Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні за 

участю керівників виконавчих органів, представників громадських 

організацій та ЗМІ. 
  
13 червня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. Розглянуто питання: про проведення ремонтних робіт  

приміщень клубів; про надання підсумкових звітів за роботу                                     
у 2016-2017 навчальному році.  
 
 
 Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разуменко 22 27 90 
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