
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

  за 03 жовтня 2017 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        03 жовтня в приміщенні Кіровоградської міської ради відбулася прес-

конференція начальника управління економіки міської ради Андрія 

Паливоди. На прес-конференції йшла мова про досвід Польщі в реалізації 

проектів Громадського бюджету. 

В рамках Проекту «Публічні бюджети від А до Я», який реалізується Фондом 

Східна Європа та Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ за 

фінансової підтримки Європейського Союзу та Проекту міжнародної 

технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), 

Канадською федерацією муніципалітетів, що фінансується Урядом Канади, 

відбулася навчальна поїздка до Республіки Польща з метою вивчення досвіду 

впровадження Громадського бюджету. В рамках навчального туру, який 

тривав з 25 по 30 вересня, учасники мали змогу вивчити досвід 

впровадження Громадського бюджету таких міст Великопольського 

воєводства, як: Познань, Старе місто, Кавенчін, Конін, Каліш та Острув 

Великопольський. 

Повертаючись до теми реалізації Громадського бюджету у Кропивницькому, 

Андрій Паливода звернув увагу журналістів на той факт, що з 15 серпня в 

обласному центрі розпочався ІІ конкурс на кращі проекти, реалізація яких 

здійснюватиметься у 2018 році. До міської ради вже надійшло 60 проектів з 

яких 14 великих, 37 малих та 9 соціальних. Так, це менше ніж минулого разу, 

але якщо взяти до уваги, що із 96 проектів І конкурсу, допущених до 

голосування, відняти 42 проекти від закладів освіти, тоді можна 

стверджувати, що у порівнянні з минулим роком якість проектів зросла і ми 

маємо на 6 проектів креативніших пропозицій більше. Нові проекти мають на 

меті облаштування спортивних та дитячо-ігрових майданчиків, зон 

відпочинку. Є цікаві соціальні проекти, направлені на підвищення 

комфортності для людей з інвалідністю на конкретних об’єктах. 

Всі проекти наразі прходять експертизу у профільних виконавчих органах 

міської ради на предмет можливості їх реалізації та коректного визначення 

вартості. 

 

        03 жовтня під головуванням голови адміністративної комісії – 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександра Грабенка відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. 

Комісією було розглянуто 47 протоколів про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 152, ч. 2 ст. 181-1, ч. 1 ст. 182 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне 
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стягнення у вигляді штрафу по 21 протоколу на загальну суму 23 715 грн. 

Закрито провадження по 24 протоколах. Розгляд матеріалів про 

адміністративне правопорушення щодо 1 протоколу перенесено на наступне 

засідання. Матеріали по 1 протоколу перенаправлено за належністю (за 

місцем проживання правопорушника). 

 

        03 жовтня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської 

комісії з житлових питань. Було розглянуто 4 проекти рішень виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради, а саме: про взяття громадян на 

квартирний облік; про зняття з квартирного обліку; про взяття громадян на 

облік для одержання кімнати у гуртожитку, який належить до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького; про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 12 вересня 

2017 року № 427. 

Комісія також розглянула 3 звернення громадян з житлових питань та 

заслухала інформацію про вжиті комунальними підприємствами                

“ЖЕО № 1” КМР”, “ЖЕО № 4” КМР”, управлінням комунальної власності та 

юридичним управлінням міської ради заходи щодо громадян, які 

проживають в жилих приміщеннях без належних правових підстав. 

 

        03 жовтня начальник відділу фізичної культури та спорту міської ради 

Сергій Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих 

спортивних закладів. Розглянуто питання: про перевірку стану пожежної 

безпеки в спортивних закладах; про початок опалювального сезону; про 

підготовку до проведення інвентаризації основних засобів; про придбання 

медикаментів для дитячо-юнацьких спортивних шкіл; про хід проходження 

диспансерних оглядів; про хід навчально-тренувального процесу; про 

підготовку звітів щодо роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл за                     

9 місяців 2017 року тощо. 

 

        03 жовтня начальник відділу сім’ї та молоді міської ради Людмила 

Дорохіна провела нараду з керівниками гуртків та педагогами-

організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто 

питання: аналіз проведених заходів до Дня людей похилого віку та з нагоди 

Дня працівників освіти; підготовка та організація заходів в ДЮКах до Дня 

Захисника України; контроль щодо відвідування груп в гуртках і секціях в 

тому числі госпрозрахункових; контроль за санітарним станом прилеглої до 

клубів території. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

        З 29 вересня по 03 жовтня в м. Львів проходив Кубок України зі 

стрільби кульової з олімпійських вправ. Змагання зібрали більше                      
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200 спортсменів. Місто Кропивницький представляли 5 стрілків, які є 

вихованцями комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської 

ради» та обласної школи вищої спортивної майстерності.  

У стрільбі з малокаліберного пістолета Олександр Зайцев завоював срібну 

медаль, а Тетяна Селедцова стала бронзовою призеркою. Ще одна 

представниця міста Анна Буніна посіла п’яте місце у стрільбі з пневматичної 

гвинтівки. 

 

        03 жовтня у бібліотеках-філіях № 2,  № 5, № 4 Кіровоградської МЦБС з 

нагоди Дня людей похилого віку проведено літературно-музичну композицію 

«Осіння подорож на кораблі життя», зустріч поколінь «Зорепадом летять 

роки», діалог поколінь «Йде назустріч юним мудрість сивочола».  

 

 

 

  

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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