
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за 15 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

15 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Максима Линченка відбулося 

засідання постійної комісії з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники 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 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 внесення 

змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради» (від 29.03.2016                

№ 183 «Про затвердження Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання»); про затвердження Міської програми профілактики та протидії 

злочинності «Безпечне місто» на 2017-2018 роки; про найменування вулиць і 

провулків; про зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання; про затвердження Програми забезпечення умов діяльності 

депутатів міської ради сьомого скликання на 2018 рік; про залучення кредиту 

НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення            

в м. Кропивницькому». 

 

15 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники 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, 



2 
 

передбачених на фінансування цієї Програми; про зняття з контролю окремих 

рішень Кіровоградської міської ради сьомого скликання; про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 309                            

«Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда 

на період до 2020 року»;  про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 

інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних 

закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому»; 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 доручення на участь в управлінні багатоквартирними будинками; про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького частини теплової мережі;                          

про визнання таким, що втратило чинність рішення Кіровоградської міської 

ради від 28.02.2006 № 1734» («Про затвердження Положення щодо порядку 

організації поховання та надання ритуальних послуг населенню на території 

міста Кіровограда»);  про надання згоди на безоплатну передачу з державної 

власності до комунальної власності територіальної громади                                                         

м. Кропивницького світлофорних об'єктів. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

    15 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

міського комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних 

груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури. Розглянуті поточні питання та пропозиції щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення. 

15 листопада під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олега Краснокутського  відбулося засідання комісії з питань захисту прав 

дитини. Розглянуті питання: про усиновлення – 1; про призначення 

уповноваженої особи – 1; про припинення соціального супроводу сім'ї  - 1;                 

про взяття сімей під соціальний супровід – 2; про визначення порядку участі у 

вихованні та спілкуванні з малолітніми дітьми – 2; про визначення місця 

прорживання дитини – 2; про надання дозволів – 2. 

15 листопада під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної  у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання комісії з питань призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, житлових субсидій та пільг.  
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Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 1 (призначено - 1); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 8 (призначено - 8); житлових субсидій – 43      

(призначено - 43). 

 

15 листопада відбулося засідання районної комісії з питань 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, 

житлової субсидії населення, надання пільг особам, які мають на це право, та 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому 

ради.  

  Розглянуто 350 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 4, пільги – 3, житлової субсидії -  294 

(відмовлено по 4 справах), соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб – 

49 справ (відмовлено по 3 справах).                                                              

 

    Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 15 листопада у приміщенні Fusion Club відбулась конкурсна програма 

«Студентки Кропивницького – найкращі!», в якій брали участь                                                 

16 конкурсанток з різних вищих навчальних закладів міста. Журі вирішило 

присудити третє місце Новаковій Наталці (університет сучасних знань), друге 

місце – Петровській Ірині (комерційний технікум), а перше місце зайняла 

Ковальчук Тетяна, студентка Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету. 

 15  листопада в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Старт» - інформаційну годину на тему: «Що ми 

знаємо про Японію?», ДЮК «Чайка» – «круглий стіл» з батьками на тему:                         

«Ні - насильству в сім’ї». 

15 листопада у бібліотеці-філії № 8 Кіровоградської МЦБС відбулась 

зустріч з лікарем-терапевтом Колінько Н.О.  «Здоровим бути престижно!». 

Лікар професійно й доступно розповіла присутнім, як вберегтися від 

грипу та уникнути ускладнень під час хвороби. Актуальними  були поради про 

методи профілактики серцево-судинних захворювань та їх лікування. 

Запрошений спеціаліст кваліфіковано відповіла на численні запитання 

присутніх, надала рекомендації, а також звернула увагу на правильний підбір 

лікарських препаратів. 

Під час зустрічі присутні переглянули тематичну викладку літератури 

«12 місяців здоров`я», на якій були  представлені інформаційні джерела  на 

тему нетрадиційної медицини. Під час чаювання учасники заходу  з цікавістю 
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переглянули відеофільм «Харчування для мозку та настрою» та отримали 

пам`ятку  «10 кроків до здоров`я». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

15 листопада муніципальним   патрулем   у   складі  спеціаліста   

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення  та працівника поліції  проведено рейдове відстеження місць 

несанкціонованої торгівлі по вул. Преображенській (біля ринку 

“Центральний”).  На час проведення рейду   несанкціонована торгівля 

призупинена. 

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна  робота стосовно недопущення  “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків.   

Житлово-комунальна сфера 

 

  15 листопада 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: Полтавської, Тараса Карпи, Гоголя, Єгорова, Прирічної, Приміської, 

Криворізької, Нікопольської, Микитенка, Очаківської, Вокзальної, Київської, 

Олега Ольжича, Павла Сніцаря, Панаса Михалевича, Холодноярської, 

Добровольського, Великої Пермської, Куроп’ятникова, Одеської, 

Чайковського, Запорізької, Тюленіна, Казанської, Буровугільної, Бесарабської, 

Олексія Шаповалова, а також проспекту Винниченка, тупика Кар’єрного, 

провулків Фортечного, Степного та Матросова. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

12 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                             

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано               

30 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Міжнародне співробітництво 

 

15 листопада у рамках програми перебування у Кропивницькому 

Надзвичайного і Повноважного посла Канади в Україні Романа Ващука 

відбулася зустріч з міським головою Андрієм Райкович. 

У зустрічі брали також участь: керівник комерційного відділу 

Посольства Канади в Україні Адам Барболет, заступники міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради  Олександр Мосін, Олександр 

Грабенко, Наталія Дзюба, керуючий справами виконавчого комітету міської 
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ради Альвіна Бондаренко, начальник фінансового управління Любов Бочкова 

та начальник управління економіки Андрій Паливода. 

Андрій Райкович ознайомив поважного гостя з історією міста, сучасним 

станом промисловості і економіки та ходом реалізації програм соціально – 

економічного розвитку обласного центру. 

Посол Канади в Україні нагадав про лібералізацію митного режиму між 

двома країнами, яка дозволила створити зону вільної торгівлі в економічних 

стосунках України і Канади. Андрій Ващук також висловив зацікавлення 

канадських бізнесменів інвестиціями у розвиток галузі легкої промисловості 

Кропивницького, зокрема у підприємства, які займаються пошиттям одягу і 

взуття. А з відкриттям у Кропивницькому Українсько-Канадського центру 

забезпечувати комунікації підприємців обласного центру з їхніми 

канадськими колегами буде відтепер набагато простіше. 

 По завершенню зустрічі сторони обмінялися подарунками і запевнили, 

що в подальшому співпраця міста і області в цілому з Канадою вийде на новий 

рівень як в економічному, так і освітньо-культурному напрямках. 

 

Освіта 

 

15 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» відбулася нарада із заступниками 

директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів 

міста.  Розглянуто питання:  про формування бази даних на випускників                  

2018 року; про закріплення території обслуговування за закладами загальної 

середньої освіти на 2018 рік; про ведення обліку дітей шкільного віку                                  

у 2018 році. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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