
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                             за  27-28 червня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської  

міської ради сьомого скликання 

 

27 червня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

друге засідання дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 35 депутатів міської ради, голова Подільської 

районної у м. Кропивницькому ради Фросіняк Р.В., голова Фортечної районної 

у м. Кропивницькому ради Кришко О.В., голова Новенської селищної ради 

Денисенко С.П., прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури                    

Залюбовська А.І.,  керівники виконавчих органів Кіровоградської міської ради, 

представники засобів масової інформації та громади міста. 

На другому засіданні було прийнято 42 рішення, з них: про депутатські 

запити депутатів міської ради; про затвердження звіту про виконання міського 

бюджету за 2016 рік; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 709 ,,Про міський бюджет на 2017 рік”; про 

затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних 

органів на 2017 рік; про затвердження Комплексної програми діяльності 

Кіровоградської міської дружини на 2017 рік; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 ,,Про затвердження 

Програми реалізації вимог Закону України ,,Про адміністративні послуги” на 

2016-2018 роки”; про затвердження Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки; про стан 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда 

на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки, затвердженої 

рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 95,                             

за січень – грудень 2016 року; про внесення змін та доповнення 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 затвердження 

дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями міста 

Кропивницького; про передачу майна військовій частині польова пошта 

В2336; про передачу майна військовій частині А1736; про безоплатну передачу 

завершеного будівництвом зовнішнього водопроводу у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області; про 

перейменування Кіровоградського міського центру соціальних служб для 

сім»яї, дітей та молоді; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради  від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну чисельність та 

штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Кіровоградської міської ради”; про затвердження Статуту 

комунального закладу «Міський пологовий будинок з функціями 
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перинатального центру ІІ рівня» у новій редакції; про зняття з контролю 

окремих рішень Кіровоградської міської ради сьомого скликання; про 

перейменування вулиці Зої Космодем'янської; про надання в користування 

гуртожитку; про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 

міської ради (від 29.03.2016 № 183 ,,Про затвердження Регламенту 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання”, від 10.06.2016 № 299 ,,Про 

затвердження Положення про комісію з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної допомоги мешканцям міста Кіровограда”); про 

розроблення детальних планів територій в районі вулиці Айвазовського та 

провулка Санаторного у м. Кропивницькому; про розгляд колективного 

депутатського звернення від 29 березня 2017 року; про розширення мережі 

природно-заповідного фонду; про затвердження Положення про місцеву ланку 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста 

Кропивницького; про утворення формувань цивільного захисту; 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 надання в 

користування житлового будинку по вул. Врубеля, 22; про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 716 ,,Про 

надання згоди на безоплатну передачу каналізаційних насосних станцій із 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Кіровоградської області”; 

про надання пільги з орендної плати дочірньому підприємству 

„Кіровоградтепло” товариства з обмеженою відповідальністю „Центр науково-

технічних інновацій Української нафтогазової академії”; про затвердження 

переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 

2017 рік; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                        

від 10 червня 2016 року № 309 ,,Про затвердження Плану дій сталого 

енергетичного розвитку міста Кіровограда на період до 2020 року”; про 

підтримку участі КП ,,Теплоенергетик” у проекті ,,Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України”; 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 звільнення на 50% від оплати за користування житлово-

комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору; про затвердження 

передавального акта та перейменування загальноосвітньої школи; про 

затвердження складу ліквідаційної комісії з питань припинення юридичної 

особи – комунального підприємства ,,Міськреклама” у новій редакції; про 

переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах в м. 

Кропивницькому у жилі будинку; про звернення депутатів Кіровоградської 
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міської ради до Верховної Ради України щодо ратифікації Конвенції Ради 

Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 

(Стамбульської конвенції); про внесення змін та доповнень до Графіка 

прийому виборців депутатами Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання в громадських приймальнях депутатів; про надання КЗ ,,Обласна 

спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву-2» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Академіка 

Тамма, 2. 

В роботі дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради оголошено перерву. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

27 червня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання:  про участь у загальноміських заходах з нагоди 

Дня Конституції України; про здійснення контролю за виконанням ремонтних 

робіт; про підготовку спортивних закладів до опалювального сезону; про 

дотримання виконавської та фінансової дисципліни у підпорядкованих 

закладах; про оздоровлення учнів-спортсменів; про підготовку звітів за                           

І півріччя 2017 року; про участь в семінарі з енергоефективності. 

 

Події суспільно-політичного життя 

До 21-ї річниці Конституції України 

27 червня в парку культури та відпочинку «Ковалівський» проведено 

спортивно-масові заходи, присвячені Дню Конституції України. У заході, 

організованому спільними зусиллями відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, міського центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» і відділення Національного олімпійського комітету України 

в Кіровоградській області, брали участь більше 100 дітей. 

Юні спортсмени змагалися з шахів, шашок, хокею на столі, дартсу, 

фрізбі, стрибків на скакалці та в спортивних конкурсах. 

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а переможці змагань 

отримали від приватного підприємця Олександра Прядуна квитки на 

відвідування атракціону «Мотузковий парк» у парку культури та відпочинку 

«Ковалівський». 
 

27 червня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 
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№ 2 – вікторина «Свої права ти добре знай». Бібліотекарі ознайомили 

читачів з історичними передумовами прийняття Основного закону України. 

Присутні переглянули фільми:  «20 кроків до мрії. Крок 7: Конституція Пилипа 

Орлика», «20 кроків до мрії. Крок 11: Універсали Центральної Ради»,                              

«20 кроків до мрії. Крок 19: Прийняття Конституції України». Завершився 

захід оглядом книжкової викладки «Історія Української Конституції»; 

№ 15 – відео-годину «Конституція - основа моєї держави». Бібліотекарі 

розповіли юним читачам історію створення Української Конституції, провели 

вікторину «Чи знаєте ви Україну?», яка закріпила знання дітей про історико - 

географічне положення України. А також до уваги читачів була представлена 

концертна програма «Україна – це ми», яка допомогла розкрити таланти юних 

користувачів бібліотеки. 

 

28 червня о 09.00 біля пам’ятника В. К. Винниченку відбулися 

урочистий мітинг та покладання квітів з нагоди відзначення 21-ї річниці 

Конституції України за участю керівництва області та міста, депутатів 

місцевих рад, членів місцевих осередків політичних партій, громадських 

організацій, представників трудових колективів підприємств, установ, 

організацій міста. Кількість учасників — до 200 осіб. 

У цей день організовано підняття державних прапорів України на 

будівлях, територіях адміністративних установ, організацій, підприємств. 
 

28 червня у Кіровоградському академічному обласному музично-

драматичному театрі ім. М. Л. Кропивницького відбувся святковий концерт 

міського професійного духового оркестру з нагоди Дня Конституції України.  
 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

27 червня на площі перед міською радою відбулися урочистості з нагоди 

вручення золотих та срібних медалей випускникам 2017 року. Міський голова 

Андрій Райкович, секретар міської ради Андрій  Табалов та начальник 

управління освіти міської ради Лариса Костенко вручили 60 випускникам 

золоті та срібні медалі, а першим випускникам кадетського класу 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” - вітальні листівки. 

 Міський голова Андрій Райкович вручив чотирьом учням закладів 

освіти міста, переможцям IV етапу Всеукраїнських олімпіад сертифікати на 

отримання стипендії міського голови у 2017/ 2018 навчальному році та 

привітав усіх присутніх із закінченням навчального року.  
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27 червня директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі он-лайн 

нараду з директорами навчальних закладів міста. 

Розглянуто питання: про планування методичної роботи на новий 

2017/2018 н.р. та проведення серпневих нарад педагогів різних фахів. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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