
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

  за 14 червня 2017 року  

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

        14 червня під головуванням голови 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 керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів 

масової інформації. Розглянуто питання: про звернення постійної комісії до 

постійної комісії Кіровоградської обласної ради про фінансування 

професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році; про надання згоди на 

безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади               

м. Кропивницького проектної документації (діюча котельня та теплові 

мережі від неї по вул. Металургів, 7-а в сел. Новому); про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 ,,Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки”; про 

затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету                  

м. Кропивницького на 2017 рік; 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 підтримку участі КП ,,Теплоенергетик” у проекті ,,Програма 

розвитку муніципальної інфраструктури України; про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ,,Про 

міський бюджет на 2017 рік”. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

         14 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради - голови комісії Дзюби Н.Є., відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті наступні 

питання: про усиновлення – 2; про надання дозволів –1; про встановлення 

опіки – 1. 

        14 червня за участю керуючого справами виконавчого комітету міської 

ради Альвіни Бондаренко відбувся навчальний тренінг для працівників 

виконавчих органів міської ради щодо відкритих даних, які підлягають 

обов'язковому оприлюдненню. Тренінг проводила тренер з відкритих даних 

проекту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”, 

що фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного 
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розвитку (USAID) та Департаментом з міжнародного розвитку уряду 

Великобританії (UK aid), Світлана Литвиненко. 

Розглянуто та отримано практичні навички роботи щодо реєстрації та 

регулярного оновлення даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних  та визначено відкриті формати даних щодо створення нових наборів 

даних. 
 

 

Діалог влади з народом 

        14 червня у приміщенні актової зали комунального закладу "Навчально-

виховне об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів               

№ 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

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.   

Також директор закладу Тиханська Тетяна Іванівна прозвітувала про 

роботу закладу в 2016/2017 навчальному році.   

  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

14 червня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 8 – бібліопікнік «Веселися, грай і книжки читай!». Бібліотекарі 

познайомили юних читачів з бібліотекою та бібліотечним фондом: 

переглянули міні – книжки, фотокниги, великі енциклопедії, книжки – 

комікси, книжки – розкладки. Також бібліотекарі проводили різноманітні 

конкурси та вікторини по улюбленим казкам, та літературним героям, 

шаради «Яка казка заховалася» тощо. 

Діти з радістю відповідали на запитання, співали, згадували казки, 

активно брали участь у рухливих іграх і просто весело провели час; 

№ 21 – ситуаційна гра з основ здоров'я «Обід Робінзона». Бібліотекарі 

познайомили читачів з дикими лісовими рослинами нашої місцевості, які 

можна використовувати в їжу. Діти навчалися розрізняти їстівні рослини і 

небезпечні отруйні, познайомилися з літературою, яка допоможе 

орієнтуватися в великому і різноманітному рослинному світі. Користуючись 

книгами склали меню для відомого літературного героя Д.Дефо - Робінзона 

Крузо. 
 

Питання соціально-економічного стану 

                    З нагоди свят 

             14 червня  в приміщенні Кіровоградського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру ім. М. Кропивницького відбулися 

урочисті заходи з нагоди Дня медичного працівника. Кращим медичним 
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працівникам лікувальних закладів області та міста вручені відзнаки 

Кіровоградської обласної ради, облдержадміністрації та Кіровоградської 

міської ради і виконавчого комітету. Міські відзнаки та цінні подарунки 

працівникам галузі охорони здоров'я міста та воєнним медикам вручив 

міський голова Андрій Райкович.     

 

Житлово-комунальна сфера 

        14 червня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради, працівниками Кіровоградської міської дружини проведено рейд 

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Руслана Слободянюка, Степняка-Кравчинського, 

Кільцевої, Дарвіна, Єгорова, Архангельської, Пляжової, Короленка, Чехова, 

Партизанської, Луганської, Генерала Родимцева, Героїв України, Бєляєва, 

Юрія Бутусова, Бобринецького шляху, Кавказької, Прирічної, Великої 

Перспективної, Преображенської та Покровської. За виявлені порушення 

Правил благоустрою міста складено 11 протоколів про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та виписано 15 попереджень щодо усунення недоліків 

санітарного стану. 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                         А.Бондаренко 
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