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                             за 01 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

01 листопада 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 заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В., керівники виконавчих 

органів, представники засобів масової інформації. 

Розглянуто питання щодо регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

01 листопада міський голова Андрій Райкович разом із головою 

облдержадміністрації Сергієм Кузьменком проінспектували як працюють 

теплогенеруючі підприємства обласного центру. Участь в робочій поїздці 

брали заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Олександр Мосін, директор департаменту житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації  Ольга Довжук та начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради Віктор 

Кухаренко. 

Тепловики прозвітували, що наразі в місті працюють всі котельні, хоча 

є деякі проблеми. Також було відвідано під час робочої поїздки  котельню на 

території ЗОШ № 17, яку запустили в роботу цього року. Котельня дає тепло 

трьом садочкам та школі. Андрій Райкович висловив переконання, що 

експеримент з встановленням цієї котельні вдався. Тож стратегічним 

завданням на наступний і подальші роки для міської влади повинна стати 

модернізація теплового господарства, а її основою стануть сучасні модульні 

котельні. 

 

01 листопада, протягом дня, міський голова Андрій Райкович та 

секретар міської ради Андрій Табалов здійснювали контроль за ліквідацією 

аварійної ситуації на газопроводі середнього тиску  по вул. Космонавта 

Попова,    14-а.     Станом    на    17.00    спеціалісти    ВАТ     «Кіровоградгаз»  

поінформували очільника міста, що всі необхідні ремонтні роботи  вже 

завершили. А 02 листопада, з восьмої години ранку, газ планують запускати в 

житлові будинки 101 та 102 мікрорайонів. 
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01 листопада 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 

реєстрацію кандидатів в усиновлювачі - 2; про припинення соціального 

супроводу сім”ї - 1; про взяття сім”ї під соціальний супровід - 1; про створення 

прийомної сім’ї  та влаштування дітей - 1; про припинення опіки – 1; про 

розгляд заяв громадян - 2; про влаштування дітей до дитячого будинку «Наш 

дім» - 1; про повернення дитини на виховання в сім”ю - 1; про позбавлення 

батьківських прав - 2; про визначення місця проживання дитини - 1; про 

надання дозволів - 15. 

 

01 листопада 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 

малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, житлових субсидій та пільг.  

Розглянуто  справ з питань призначення: житлових субсидій - 95 

(призначено – 94); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -

2 (призначено - 1); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 7 

(призначено – 7); пільги – 2 (призначено - 2). 

 

01 листопада у приміщенні міської ради відбувся семінар голів 

квартальних комітетів Подільського району міста Кропивницького за участю 

голови районної у місті ради Руслана Фросіняка.  

Розглянуто питання: про співпрацю ТОВ «Екостайл» з головами 

квартальних комітетів; про дотримання графіка перевезення пасажирів 

громадським транспортом;  про зміни в пенсійному законодавстві. 

 

Діалог влади з народом 

 

 01 листопада секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 3 заявники з питань: 

ремонту дорожнього покриття, виплати заробітної плати працівникам                         

ЖЕО № 1, винесення на розгляд чергової сесії Кіровоградської міської ради 

питання про надання земельної ділянки у власність. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

01 листопада в приміщені міської ради відбулось засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради, на якому було           

затверджено склад Молодіжної ради, обрано Голову, заступників Голови та 



3 
 

секретаря Молодіжної ради. Головою Молодіжної ради при виконавчому 

комітеті Кіровоградської міської ради став Кравченко Денис, представник                       

ГО «Студентська республіка».   

 01 листопада у міській раді відбувся міський чемпіонат з «Брейн-

рингу» (осінній сезон) серед студентів вищих навчальних закладів міста. 

Організатором турніру виступив відділ сім’ї та молоді міської ради за участі 

громадської організації «Прес-клуб реформ» та обласної Ліги 

інтелектуального розвитку. Переможцем у цікавій і напруженій боротьбі стала 

команда «КЛА НАУ» (льотна академія Національного авіаційного 

університету), віце-чемпіоном – команда «Люди в білому» (медичний 

факультет № 2 Донецького національного медичного університету), другим 

віце-чемпіоном – команда «Гермес» (Кропивницький коледж харчування і 

торгівлі). Переможці отримали пам’ятні подарунки від організаторів. 

 01 листопада в дитячо-юнацькому  клубі «Зоряний»  відділу сім’ї та 

молоді проведено годину спілкування «Права дитини». 

01 листопада у залі  інженерного коледжу Центральноукраїнського 

національного технічного університету в рамках фестивалю "Осінь з музикою 

Кароля Шимановського" відбувся концерт хорової музики за участю лауреата 

міжнародних та всеукраїнських конкурсів, муніципального камерного хору, 

який представив оновлену програму з творів українських, європейських та 

американських авторів. Особливо вразили слухачів прем'єрне виконання 

твору Ганни Гаврилець "Цвіте терен" та незвичні хорові прийоми у творі 

Анджея Кошевського "Аве Марія".  

До Дня пам»яті жертв голодоморів 

01 листопада на базі  центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти відбувся міський етап конкурсу учнівської 

творчості, присвячений Дню пам’яті жертв Голодомору, в якому брали участь 

учні 17 навчальних закладів міста. 

 Переможцями стали школярі: ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів № 10, спеціалізованої 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30; комунального закладу 

“Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія”; комунального закладу 

„Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа –  дошкільний навчальний 

заклад „Вікторія – П”. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

01 листопада інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради та працівниками міської дружини проведено рейд з перевірки 
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благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану 

вулиць: Космонавта Попова, Юрія Коваленка, Великої Перспективної, 

Кримської,  Джерельної, Київської, Вокзальної, Таврійської, Десантників, 

Байкальської, Холодноярської, Волгоградської, Радіщева, Генерала Жадова, 

Комарова, Героїв України, Криворізької, Чугуївської, Шкільної, Микитенка,     

Єгорова, Шевченка, Воронцовської, Віктора Чміленка та провулку Азовського. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

10 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                             

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                   

35 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Міжнародне співробітництво 

 

01 листопада міський голова Андрій Райкович провів зустріч з головою 

групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) Іваном Міклошем. 

У зустрічі також брали участь: заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін, начальник фінансового 

управління Любов Бочкова, начальник управління економіки Андрій 

Паливода, начальник управління охорони здоров’я Оксана Макарук. 

 Андрій Райкович зазначив, що завдяки децентралізації з’явилася 

реальна можливість вкладати кошти в інфраструктуру, в реалізацію 

соціальних програм. В першу чергу, це зроблено у сфері охорони здоров’я та 

пасажирських перевезень. Планується залучити європейські інвестиції до 

сфери реконструкції системи теплоенергетики, в першу чергу на утеплення, 

теплосанацію шкіл, лікарень, бюджетних установ. 

Іван Міклош, який є колишнім віце-прем'єр-міністром, екс-міністром 

економіки і фінансів Словаччини, розповів, що їх група створена два роки 

тому, і зараз включає в себе 12 провідних іноземних та українських фахівців. 

Члени групи постійно надають консультації Уряду України щодо проведення 

реформ в найбільш ефективний спосіб, базуючись на реальному досвіді 

успішних економічних реформ Польщі та Словакії. 

Сторони домовилися підтримувати контакти, і міський голова запросив  

Івана Міклоша взяти участь у традиційному Інвестиційному форумі, який 

відбудеться у Кропивницькому наприкінці листопада. 

На завершення зустрічі Андрій Райкович та Іван Міклош обмінялись 

пам’ятними подарунками. 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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