
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

  за 10 жовтня 2017 року  

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської  

міської ради сьомого скликання 

        10 жовтня під головуванням міського голови Андрія Райковича  

відбулося шосте засідання дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання. На початку роботи пленарного засідання міський голова 

Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов вручили Ользі 

Свідерській атрибути Почесного громадянина міста Кропивницького.               

В роботі сесії взяли участь 35 депутатів міської ради, голови Подільської 

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

районної у місті 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. Прийнято 35 рішень, з них: про передачу майна військовій 

частині А0680; про передачу майна військовій частині 3011; про передачу 

майна військовій частині А1736; про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату; про договори з реконструкції 

заборгованості за спожитий природний газ; про внесення змін та доповнення 

до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 «Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в 

місті Кропивницькому на 2017-2021 роки»; 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 

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 міста Кіровограда на                                   

2016–2018 роки»; про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького; про виділення коштів на відшкодування 

додаткових витрат для проведення поховання; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки»; про передачу майна; 

про введення додаткових штатних одиниць до штатних розкладів навчальних 

закладів міста; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік»; про 

регулювання земельних відносин. В роботі дев'ятої сесії Кіровоградської 

міської ради оголошено перерву. 
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        10 жовтня в приміщенні Кіровоградської міської ради відбулася 

планова прес-конференція начальника відділу соціальної підтримки 

населення міської ради Юлії Вовк. На прес-конференції йшла мова про 

Комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції в 

східних областях України та членів їх сімей. 

За інформацією Юлії Вовк, головними завданнями Комплексної програми є 

надання соціальної допомоги та підтримки учасникам АТО, членам сімей 

загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО під час 

виконання військових обов’язків. Програмою також передбачено надання 

комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг учасникам АТО 

і членам їх сімей та забезпечення дітей учасників АТО безкоштовним 

харчуванням у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. 

Основним джерелом фінансування Комплексної програми є міський бюджет, 

відзначила Юлія Вовк. У 2017 році на виконання Заходів з реалізації 

Комплексної програми передбачені кошти у сумі 10502,9 тис. грн., 

призначені для надання як одноразової, так і щомісячної матеріальної 

допомоги. У січні - вересні 2017 року матеріальна допомога була надана              

4 членам сімей військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО на загальну суму 100,0 тис. грн. Одноразову 

матеріальну допомогу отримали 27 постраждалих учасників 

антитерористичної операції на загальну суму 107,5 тис. грн. та 743 учасники 

антитерористичної операції на суму 2229,0 тис. грн. 

 

        10 жовтня начальник управління охорони здоров”я Кіровоградської 

міської ради Оксана Макарук провела оперативну нараду з керівниками 

лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста на тему: 

«Підсумки виконання Урядової програми «Доступні ліки» в                                 

м. Кропивницькому за 9 місяців 2017 року». За результатами наради прийняті 

відповідні рішення. 

 

        10 жовтня начальник відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської 

ради Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз 

проведених заходів за минулий тиждень, в тому числі з нагоди Дня 

працівників освіти; підготовка та організація заходів в ДЮКах на час осінніх 

канікул; контроль за відвідуваністю груп в гуртках і секціях, в тому числі 

госпрозрахункових; контроль за температурним режимом; контроль за 

санітарним станом прилеглої до клубів території. 

 

10 жовтня начальник відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради Сергій Колодяжний провів нараду з 

керівниками підпорядкованих спортивних закладів. Розглянуто питання: про 
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тепловий режим у спортивних закладах; про своєчасне вивезення опалого 

листя; про формування плану протипожежних заходів на 2018 рік; про 

перевірку спортивного та технічного обладнання в дитячо-юнацьких 

спортивних школах; про забезпечення навчання на курсах підвищення 

кваліфікації працівників, відповідальних за пожежну безпеку; про виконання 

плану закупівель на 2017 рік; про формування бюджетної програми відділу 

на 2018 рік; про проведення спортивних заходів з нагоди Дня захисника 

України, тощо. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        10 жовтня  на базі центру методичної та соціально – психологічної 

служби управління освіти Кіровоградської міської ради  відбувся міський 

конкурс малюнку «Моє рідне місто». 

На розгляд конкурсної комісії було представлено 142 роботи 96 юних 

художників міста. Цьогорічні роботи показали високий рівень опанування 

вміннями та навичками в образотворчій діяльності, формування художньо-

практичної компетентності, почуття кольору, лінії, ритму, композиції, 

розвиток асоціативно-образного та просторового мислення, уяви, фантазії, 

пам’яті, художнього смаку і творчих здібностей. Роботи  переможців                  

(НВО № 1, НВО № 6, НВО № 7, НВО № 18, НВО № 19, НВО № 20, НВО № 24, 

НВО № 25, НВО № 33, НВО № 35, НВО «Мрія», ЗОШ № 4, ЗОШ № 7,               

ЗОШ № 22, ЗОШ № 23, ЗОШ № 29, СЗОШ № 14, гімназія імені Т. Шевченка, 

гімназія № 9, НВО «Вікторія-П», ГНТН) визначалися глибоким змістом, 

оригінальністю виконання, вмілим відтворенням задуму, розкриттям своєї 

фантазії, обдарованості. Діти уміло передали настрій, емоційний характер 

форм, стан природи засобами живопису, графіки; утворили відтінки різних 

кольорів і відповідних кольорових сполучень для створення композицій.  

 
10 жовтня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка відбулося відкриття чемпіонату України з боксу 

серед спортсменів до 22 років. В урочистій церемонії взяли участь: міський 

голова Андрій Райкович, секретар міської ради Андрій Табалов, ректор 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету Олег 

Семенюк, головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський, 

президент обласної федерації боксу Вадим Волканов, начальник відділу 

фізичної культури та спорту міської ради Сергій Колодяжний, депутати 

міської ради, інші офіційні особи. У змаганнях беруть участь                              

140 спортсменів із 22 регіонів України, зокрема 9 боксерів із міста 

Кропивницького. Змагання триватимуть до 15 жовтня 2017 року. 

     

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
Разуменко 22 27 90 
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