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  за 09 листопада 2017 року  

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

        09 листопада під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбувся День депутата на якому заслухали інформацію керівників газо - та 

теплопостачальних підприємств міста щодо ліквідації наслідків аварії, та в 

подальшому недопущення ситуації, що склалася. В роботі взяли участь 

депутати міської ради, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Мосін О.В., голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» 

Гладкий О.М., в.о. директора комунального підприємства «Теплоенергетик» 

Колотуха С.В., заступник директора з капітального будівництва та інвестицій 

дочірнього підприємства «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» Таран А.В., 

заступник начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради Савченко Т.М., начальник спеціалізованої 

інспекції міської ради Максюта А.В., керівники житлово-експлуатаційних 

організацій, представники засобів масової інформації та громади міста. 

 

        09 листопада під головуванням голови 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 комісії були присутні керівники виконавчих органів міської 

ради, представники громадськості та засобів масової інформації. Розглянуті   

питання: про затвердження Програми виконання доручень виборців 

депутатами Кіровоградської міської ради VІІ скликання на 2018–2020 роки та 

Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на 

фінансування цієї Програми; про зняття з контролю окремих рішень 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання; про реорганізацію та 

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року 

№ 3263, від 27 червня 2017 року № 993 («Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради», «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року                    

№ 3263»); про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових 

комплексів професійно-технічних навчальних закладів м. Кропивницького з 

державної власності до комунальної власності територіальної громади                 

м. Кропивницького; про призначення уповноваженої особи; про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10 листопада 2016 року           

№ 600 «Про перейменування вулиці Волошкової та найменування вулиці і 

провулків у садовому товаристві «Червона зірка»; про найменування вулиць і 
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провулків; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від            

27 грудня 2016 року № 742 «Про затвердження Програми розвитку культури 

і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»; про започаткування 

трьох міських премій в галузі культури; про внесення змін та доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 «Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в                              

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»; про делегування представників 

міста до Госпітальної ради Кропивницького госпітального округу; про звіт 

щодо роботи галузі «Освіта» міста Кропивницького за 2016-2017 роки; про 

ліквідацію Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу. 

  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        09 листопада під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося засідання робочої групи з питання підготовки проекту нової 

редакції Статуту територіальної громади міста Кропивницького.  

Члени робочої групи розглянули пропозиції управління комунальної 

власності  Кіровоградської міської ради щодо формулювання статей розділу, 

у якому відображено матеріально-фінансову основу місцевого 

самоврядування, засади, на яких здійснюється управління об'єктами права 

комунальної власності, та погодили їх. 

Також на засіданні було розглянуто роз'яснення юридичного 

управління Кіровоградської міської ради щодо змісту додатків до Статуту 

територіальної громади міста Кропивницького та доцільності прийняття 

окремих положень. 

Робоча група продовжить свою роботу над вдосконаленням змісту 

окремих статей. 
 

        09 листопада у День української писемності та мови посадовці міської 

ради міста Кропивницького написали диктант. Своїх колег підтримали та 

долучилися до  перевірки знань міський голова Андрій Райкович та секретар 

міської ради Андрій Табалов. Спробувати свої сили у написанні диктанту 

прийшли 33 посадовця.  

 

09 листопада в приміщені Кіровоградської міської ради відбулось 

засідання Молодіжної ради при виконавчому комітеті Кіровоградської 

міської ради, на якому було розглянуто питання: планування роботи на             

2017-2017 роки, а саме:  створення ініціативної групи для затвердження 

нового положення про роботу Молодіжної ради, положення про вибори та 

регламент; написання проектів від кожної організації (три найкращих будуть 

реалізовуватися протягом року); організація та проведення конкурсу 

«Кращий студент» та  балу до Дня закоханих. 
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Діалог влади з народом 

09 листопада міський голова Андрій Райкович провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулись 13 заявників з питань: 

ремонту колодязя, дорожнього покриття, фасаду будинку, порушення правил 

будівництва, надання дозволу на встановлення автономного опалення. 
   

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

         09 листопада в дитячо-юнацькому клубі «Ровесник» відділу сім’ї та 

молоді проведена інтелектуальна гра до Дня української писемності та мови 

«Як я знаю рідну мову». 

 

        09 листопада у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС проведені 

заходи з нагоди Дня української писемності та мови:  

 № 19 - тиждень української писемності та мови «Це України мова 

барвінкова»; 

 № 2 - бесіда «Слово! Моя ти єдина зброя…». для учнів ПТУ № 8; 

 № 18 - тематичний «круглий стіл» для вихованців дитячо-юнацького клубу 

«Скіф» відділу сім”ї та молоді.   

 

 

     

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                         А.Бондаренко 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разуменко 22 27 29 
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