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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради  

сьомого скликання 
 

 

24 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуто питання щодо регулювання земельних відносин. 
 

24 жовтня під головуванням голови постійної 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 були присутні керівники виконавчих органів, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуто проекти рішень міської ради: про встановлення розміру 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого; про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 1013 «Про 

звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору»; про доручення комунальним закладам 

міста представляти інтереси власника нежитлових приміщень. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

24 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулось засідання 

робочої групи з реалізації проекту «Модернізація системи зовнішнього 

освітлення міста Кропивницького та здійснення  енергозберігаючих заходів у 

КЗ “НВО - ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами». 

Розглянуто питання щодо підготовки пакету документів для подання до  

Міністерства фінансів України з метою погодження запозичення на кредитні 

ресурси, які надаються Північною екологічною фінансовою корпорацією  

НЕФКО.  

 

24 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів зустріч з директором ТОВ «КиївЕско» 
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Корчмітом О.Ю., під час якої обговорювалось питання щодо залучення 

приватних інвестицій в енергоефективні заходи на об’єкти закладів освіти. 

У зустрічі також брали участь: директор департаменту інфраструктури 

та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації                      

Корнюша О.П., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Дзюба Н.Є., начальник управління економіки Паливода А.А., 

начальник управління освіти Костенко Л.Д., заступник начальника управління 

економіки - начальник відділу інвестиційної діяльності та підприємництва 

управління економіки Тимченко Т.В. 

В ході зустрічі досягнуто домовленості щодо запровадження на                         

10 об’єктах закладів освіти ЕСКО механізму. 
 

24 жовтня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна 

провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за 

минулий тиждень; про підготовку та проведення заходів до Дня визволення 

України від фашистських загарбників; про  контроль за відвідуваністю груп в 

гуртках і секціях, температурним режимом та санітарним станом прилеглої до 

клубів території. 

 

24 жовтня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про тепловий режим у спортивних закладах; про 

вивезення опалого листя; про надання звітів щодо виконання плану 

протипожежних заходів; про хід інвентаризації; про надання пропозицій щодо 

призначення щорічної міської стипендії; про присвоєння категорій 

спортивним школам; про оновлення посадових інструкцій; про проведення 

відкритих навчально-тренувальних занять тощо. 

 

24 жовтня відбулась прес-конференція начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства Віктора Кухаренка, 

заступника начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Олексія Гненного, директора                                                    

КП «Теплоенергетик» Сергія Колотухи та заступника директора                                          

ДП «Кіровоградтепло»  ТОВ «ЦНТІ УНГА» Анатолія Тарана. Мова йшла про 

стан подачі тепла до житлового фонду і об’єктів соціально-культурного 

призначення у місті Кропивницькому. 

Об’єктивні умови визначають початок опалення в обласному центрі                                

з 26 жовтня, після того, як три дні поспіль середньодобова температура повітря 

триматиметься нижче 8℃, зазначив Віктор Кухаренко. За даними 

гідрометеоцентру, 24 жовтня - лише другий день, який відповідає таким 

умовам. 

Зважаючи на численні скарги керівників дитячих садочків і закладів 

охорони здоров’я щодо недотримання санітарних норм температури в 



3 

 

приміщеннях, у міській раді 20 жовтня на позачергове засідання зібралася 

міська комісія з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій, яка визначила 22 жовтня початком опалювального сезону. 

Рішення комісії є обов’язковим для виконання усіх суб’єктів господарських 

відносин у сфері теплопостачання, наголосив Олексій Гненний. Його мають 

виконати як теплогенеруючі підприємства, так і газопостачальні. 

Тепловики заявили про свою готовність запустити котли, та представники 

ПАТ «Кіровоградгаз» не поспішали відгукуватися на запрошення і знімати 

пломби з газових засувок для подачі блакитного палива до котлових агрегатів. 

Станом на 24 жовтня із 21 котельні в роботі лише 4, звернув увагу Анатолій 

Таран. Ситуація погіршилася виявленням ушкодження газопроводу на вході 

до найбільшої котельні Кропивницького – Південно-Західної. Тут тривають 

ремонтно-відновлювальні роботи і, за попередніми даними, вони можуть 

тривати до двох діб. 

За оперативною інформацією, яка щогодини надходить до Головного 

управління житлово-комунального господарства, на ранок 24 жовтня у 

Кропивницькому опалювалося 8 дитячих садочків із 37, 4 школи із 42,                                        

7 закладів охорони здоров’я із 14 та лише 5 житлових будинків у райцентрі. 

У найкращій ситуації виявилися мешканці селища Нового, де тепло вже 

отримали всі багатоповерхівки і вся соціальна інфраструктура. 

 

24 жовтня відбулося навчання для посадовців міської ради на тему: 

«Актуальні питання недержавного пенсійного забезпечення». 

Провела навчання структурний керівник Кіровоградського 

регіонального підрозділу державної комісії з проведення пенсійної реформи 

Ангеліна Несен. 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 18 по 24 жовтня у м. Вінниці проходив чемпіонат України зі стрільби 

кульової з пневматичної зброї серед спортсменів 1997 року народження і 

молодших, а також всеукраїнський турнір «Кубок Поділля». У змаганнях 

брали участь 12 вихованців комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради». Серед кропивницьких стрільців найвищий 

результат показала Альона Шевченко, яка стала чемпіонкою України у 

стрільбі з пневматичного пістолета. В командних змаганнях у цій же вправі 

Альона Шевченко, Євгенія Шалова й Ангеліна Вовк посіли третє місце.                                    

У стрільбі з пневматичної гвинтівки Владислава Коваленко посіла п’яте місце, 

вперше виконавши норматив майстра спорту України.  

На всеукраїнських змаганнях «Кубок Поділля», стріляючи з 

пневматичного пістолета, Альона Шевченко завоювала золоту медаль, а Роман 

Копійка виборов бронзову нагороду. 
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Тренують кропивницьких спортсменів Ілгам Ібрагімов і Анна Буніна. 

  

 24 жовтня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Зоряний» - екскурсію до Кіровоградського міського 

літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого; ДЮК «Скіф» - 

екскурсію до художньо-меморіального музею О. О. Осмьоркіна. 

 
 

 

 

Начальник організаційного відділу               О.Разуменко 
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