
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 25 жовтня 2017 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 
 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради  

сьомого скликання 
 
 

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

представники засобів масової інформації. 

Розглянуто проекти рішень міської ради: про внесення змін 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 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 20 грудня 2016 року № 709 «Про 

міський бюджет на 2017 рік»;  про розгляд звіту про виконання міського 

бюджету за 9 місяців 2017 року.  

 

25 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуто проекти рішень міської ради: про внесення змін 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 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».  

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

25 жовтня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 
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Перед початком засідання міський голова вручив   відзнаку  виконавчого 

комітету  Кіровоградської міської ради „За заслуги” ІІ ступеня Левченку 

Олександру Миколайовичу, проректору з наукової роботи 

Центральноукраїнського національного технічного університету, доктору 

економічних наук, професору. А також з нагоди Дня автомобіліста і 

дорожника за значний особистий внесок у розвиток сфери пасажирського 

транспорту міста та сумлінну працю 10 представникам цієї сфери було 

вручено відзнаки міської ради та виконавчого комітету. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 31 питання, 

прийнято - 29, серед яких: про надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста Кропивницького; про погодження проекту 

рішення Кіровоградської міської ради “Про затвердження дислокацій 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями міста 

Кропивницького”; про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 12 жовтня 2017 року № 474 “Про початок 

опалювального сезону 2017/ 2018 року”, про створення комісії з питання 

приймання-передачі комплектів відеоспостереження, матеріально-побутового 

оснащення; про встановлення ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання. 
 

 25 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення: погодити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                 

8 адресами та продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами за 8 адресами; відкласти розгляд пропозиції робочого органу щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами за                                

2 адресами. 

 

25 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання:  про усиновлення – 2; про 

надання дозволів - 5; про визначення порядку участі у вихованні дитини - 1; 

про позбавлення батьківських прав - 1; про влаштування дитини до будинку 

дитини - 1; про призначення відповідальної особи на момент успадкування 

майна - 1. 

 

25 жовтня в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради під головуванням 

заступника голови районної у місті ради Артема Постолатія відбулося 

засідання комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 
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малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, житлових субсидій та пільг.  

Розглянуто  справ з питань призначення: житлових субсидій - 95 

(призначено – 95); державної соціальної допомоги малозабезпеченим                      

сім’ям - 2 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам – 23 (призначено – 23); пільг – 4 (призначено - 4). 

 

25 жовтня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  

Розглянуто 12 протоколів, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою 

міста. 

На 5-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 4 справи закрито, розгляд                            

2-х перенесено на наступне засідання та 2 протоколи повернуто на 

доопрацювання у спеціалізовану інспекцію Кіровоградської міської ради.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

25 жовтня відбулось засідання Молодіжної ради при виконавчому 

комітеті Кіровоградської міської ради, на якому представники студентського 

самоврядування, студентських рад, громадських організацій продовжували 

подавати документи для оновлення складу Молодіжної ради та ознайомились 

з наказом начальника відділу сім’ї та молоді щодо умов проведення виборів на 

посаду Голови.   
  

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

заходи: ДЮК «Надія» – змагання з п’ятиборства міської спартакіаді «Юність»;  

ДЮК «Чайка» – виставку дитячих малюнків «До нас прийшла красуня осінь»;  

ДЮК «Старт» – змагання з пауерліфтингу серед вихованців клубів «Моноліт» 

і «Старт». 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

25 жовтня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради та працівниками міської дружини проведено рейд з перевірки 

благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану 

вулиць: Великої Перспективної, Прирічної, Євгена Тельнова, Вокзальної, 

Декабристів, Преображенської, Генерала Родимцева, Олександра Олеся, 

Севастопольської, Василя Нікітіна, Панаса Михалевича, Олени Теліги, 

Маріупольської, Дунайської, Очаківської, Руслана Слободянюка,                        

Степняка-Кравчинського, Сергія Сєнчева, Менделеєва, Бобринецького шляху, 

Солдатської, Яновського, Комарова, Соборної, Чайковської, Східної. 
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 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

16 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                             

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                   

27 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 
 

25 вересня  на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» відбулася нарада із заступниками 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи та 

директорами центрів естетичного виховання. 

Розглянуто питання: про заходи з нагоди 73-ї річниці визволення 

України від фашистських загарбників; про  заходи з учнівською молоддю 

міста у листопаді 2017 року; про організацію шефських зв’язків та співпрацю 

з військовими частинами Збройних сил України та Національної гвардії 

України; про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»; про 

організацію конкурсу серед загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів міста на кращий захід з національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді; про реалізацію міського мистецького проекту «Казка – 

дітям!» та проведення міського фестивалю театрального мистецтва 

«ТЕАТРАЙДУГА – 2018»; про проведення V Всеукраїнського конкурсу есе 

«Я – європеєць»; про проведення Всеукраїнської благодійної акції «Назустріч 

мрії». 
 

25 вересня на базі комунального закладу  „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий 

юнацький центр „Лідер” відбулася нарада з медичними сестрами 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.  

Розглянуто питання: про дотримання технології приготування страв з 

метою підвищення якості готової їжі; про контроль за дотриманням санітарно 

- гігієнічних вимог до особистої гігієни кухара, відбору добових проб; про 

результати моніторингових досліджень у вересні 2017 року. 
 

Цивільна оборона 
 

25 жовтня органи управління та сили цивільного захисту 

Кіровоградської місцевої ланки цивільного захисту брали участь у штабному 

тренуванні органів управління та сил цивільного захисту територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста щодо 

виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду. 

В ході тренувань було перевірено готовність органів управління та сил 

цивільного захисту міста до виконання завдань за призначенням та їх 

взаємодію під час реагування на надзвичайні ситуації. 
 

Начальник організаційного відділу               О.Разуменко 


	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

