
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за 20 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

20 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. 

Розглянуто питання: про надання згоди на розстрочку виконання рішень 

судів про стягнення заборгованості з ДП «Кіровоградтепло» ТОВ ЦНТІ УНГА; 

про затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями міста Кропивницького; про збільшення розміру статутного капіталу 

КП «УНІВЕРСАЛ 2005» та затвердження Статуту у новій редакції; про 

надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького житлового будинку                                              

по вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга – 70 – квартирна секція «Б»);                        

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 та доповнень 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». 
 

20 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської 

ради, представники засобів масової інформації та громади міста. 

Розглянуто питання: про передачу паливно-мастильних матеріалів; про 

безоплатну передачу майна; про передачу майна військовій частині А0680;                 

про передачу майна Управлінню патрульної поліції                                                                  

в м. Кропивницькому; 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 



2 

 

Кіровоградської міської ради», «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263»); про надання 

згоди на участь Кіровоградської міської ради у проектах Європейського Банку 

Реконструкції та Розвитку; про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 

інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних 

закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому»; 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 та 

доповнень 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 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення м. Кіровограда на                              

2016 – 2018 роки»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік; про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня т2017 року № 759 

«Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 

2017-2019 роки»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на                       

2017-2019 роки»; про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат 

для проведення поховання; про надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста; про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки;  

про внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення на 2017 рік, затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 846; 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. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

20 листопада під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                               

49 питань, серед яких: про нагородження з нагоди 35-річчя театру танцю і                          

20-річного ювілею школи естетичного виховання “В гостях у казки”; про 

проведення міського огляду-конкурсу студентських гуртожитків; про 
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погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про делегування 

представників міста до Госпітальної ради Кропивницького госпітального 

округу”; про організацію громадських робіт протягом 2018 року; про 

погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 150 

“Про створення комунального підприємства “Електротранс” Кіровоградської 

міської ради”, затвердження Статуту та передачу матеріальних цінностей”; 

про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 847 

“Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік” (зі змінами)”; про розміщення 

аудіоретрансляторів (гучномовців) на опорах в м. Кропивницькому                                

ТОВ “ГОЛОС КРОПИВНИЦЬКОГО”; про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про передачу майна Управлінню патрульної 

поліції в м. Кропивницькому”; про затвердження акта приймання-передачі 

комплектів відеоспостереження, матеріально-побутового оснащення; про 

погодження проекту рішення міської ради “Про затвердження Положення про 

відзнаку міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького                                     

“За заслуги” І, ІІ ступенів”; про погодження проекту рішення Кіровоградської 

міської ради “Про затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки”; про 

погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 

“Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”; про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безкоштовне прийняття 

до комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького 

житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга - 70 - 

квартирна секція “Б”)”; про створення комісії з питань передачі витратних 

матеріалів та матеріалів супроводу для проведення процедур гемодіалізу; про 

погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про надання 

згоди на розстрочку виконання рішень судів про стягнення заборгованості з 

ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”. 

 

 20 листопада під головуванням голови комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради Вадима Дриги відбулося засідання комісії з 

розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста.  Розглянуто 107 звернень депутатів Кіровоградської міської 

ради. Погоджено надати допомогу 87 громадянам, відмовлено в наданні 

допомоги  11 громадянам, направлено на доопрацювання 9 звернень депутатів. 

 

20 листопада міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду 

з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 
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виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: підготовки та 

проведення засідань сесії міської ради, виконавчого комітету міської ради та 

масових заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи, Дня пам»яті жертв 

голодоморів; повторної крадіжки кущів самшиту біля пам»ятного знака 

Жертвам голодоморів та вжиття відповідних заходів реагування; продовження 

роботи з вивезення опалого листя; організації звіту міського голови перед 

громадою; наведення порядку на території міста, в т.ч. на кладовищах, 

кінцевих зупинках громадського транспоорту; термінового реагування на 

випадки аварійних ситуацій на тепло-, водомережах; припинення виконання 

робіт з асфльтування дорожнього покриття та тротуарів та продовження робіт 

з благоустрою, де виконувалися ремонтні роботи; опрацювання питання щодо 

перевезення пільгових категорій населення (пенсіонерів) в громадському 

транспорті; забезпечення освоєння коштів, виділених з державного бюджету. 

Розглянуто питання про соціальну підтримку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та форми влаштування дітей 

зазначених категорій.     

 

20 листопада заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко провели  нараду з  

керівниками  житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про контроль за виконанням робіт з благоустрою 

територій на об»єктах, де виконувався капітальний (поточний) ремонт; про 

схеми розташування місць накопичення ТПВ, за узгодженням з головами 

квартальних комітетів, для подальшого вивезення спецтранспортом                              

ТОВ «Екостайл»;  про прибирання та благоустрій територій на Фортечних 

валах та площі Героїв Майдану; про  прибирання та вивезення опалого листя 

з закріплених та прилеглих територій; про  прочищення дворових 

каналізаційних мереж; про відновлення асфальтобетонного покриття в місцях 

виконання земляних робіт; про  забезпечення належного теплопостачання та 

інші. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 20  листопада в дитячо-юнацькому клубі «Чайка» відділу сім’ї та 

молоді для вихованців клубів «Чайка» та «Гермес» проведено зустріч зі 

спеціалістом служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради в 

рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
   

20 листопада муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради проведено рейдове 

відстеження території по вул. Преображенській (біля ринку «Центральний»). 

Спеціалістом управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення на місце несанкціонованої торгівлі було викликано 

працівників поліції для вжиття заходів впливу до порушників. Торгівля по      

вул. Преображенській припинена. 

 

                                                Освіта 

 

20 листопада на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа                     

І ступеня „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання „Контакт” відбувся міський етап конкурсу «Вчитель року-2018» в 

номінації «Українська мова». 

 За результатами оцінювання конкурсних випробувань до фінального 

етапу допущені вчителі: Самонова В.Г. (ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів № 10); 

Гайворонська О.Л. (КЗ «НВО І-ІІІ ступенів «Мрія» ), Тарас О.Л.                                        

(КЗ «НВО «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», 

центр позашкільного виховання»). 

 

20 листопада у загальноосвітніх навчальних закладах міста  відбувся 

міський конкурс з природознавства «Осінній Колосок».  

Мета Всеукраїнського конкурсу «Колосок» прищеплення школярам 

інтересу до природничих наук, підтримання талановитих учнів, активізація 

творчої діяльності вчителів. 

 

20 листопада на базі гімназії № 9 відбувся відбірковий  етап І (міського) 

туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» в номінації «Фізика».  
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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