
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за 27 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів сьомого скликання 

 

27 листопада під головуванням міського голови Андрія                       

Райковича відбулося друге засідання десятої сесії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 40 депутатів міської ради, голова Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради Фросіняк Р.В., голова Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради Кришко О.В., голова Новенської 

селищної ради Денисенко С.П., керівник Кіровоградської місцевої 

прокуратури Прокопчук Д.В., начальник Кропивницького відділу поліції                   

ГУ НП в Кіровоградській області Авдієнко Д.О., керівники виконавчих органів 

міської ради, представники засобів масової інформації та громади міста. 

На першому засіданні було прийнято 14 рішень, а саме: про депутатський 

запит депутата Капітонова С.І.; про інформацію керівника Кіровоградської 

місцевої прокуратури про результати діяльності Кіровоградської місцевої 

прокуратури на території м. Кропивницького (Кіровоградського району) 

протягом 9 місяців 2017; про інформацію начальника Кропивницького відділу 

поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області 

про стан розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних на 

території м. Кропивницького протягом 10 місяців 2017 року; 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 2017 року № 760 «Про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 

міста на 2017-2019 роки»; про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 21 листопада 2017 року «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 15 березня 2017 року № 829 «Про затвердження Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому 

середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки»; 

про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 

21 листопада 2017 року  «Про звільнення від сплати державного мита»; про 

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

№ 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради»;  про регулювання земельних відносин. 

Кіровоградську міську раду перейменовано на міську раду міста 

Кропивницького. 

В роботі десятої сесії міської ради оголошено перерву. 
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27 листопада відбулось позачергове пленарне засідання вісімнадцятої 

сесії Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання.  

Прийнято рішення «Про внесення змін до рішення Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 22 грудня 2016 року                          

№ 70 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

27 листопада під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулось засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету 

міста Кропивницького.  

Андрій Табалов прозвітував  про участь представників міської ради 

Кропивницького у ІІ Форумі практиків партиципації “Громадський бюджет 

від А до Я” у Києві. Начальник управління економіки Андрій Паливода 

поінформував членів ради про хід голосування в рамках конкурсу 

Громадський бюджет-2018 та оприлюднив перелік проектів, рекомендованих 

до фінансування за кошти Громадського бюджету. 

Крім того, під час засідання було проаналізовано та окреслено коло 

проблемних питань, які виникли під час голосування та в ході підрахунку 

голосів. Так, депутат Катерина Шамардіна внесла пропозицію, щоб один і той 

самий проект розглядали і надавали свої висновки кілька профільних відділів 

та управлінь міської ради. А начальник відділу внутрішньої політики Сергій 

Запорожан запропонував звернутися до депутатського корпусу із пропозицією 

збільшити розмір Громадського бюджету у наступному році на 2 мільйони 

гривень. Пропозиції члени координаційної ради підтримали одностайно. 

У підсумку координаційною радою було прийняте рішення щодо 

переможця серед великих проектів: “Реконструкція набережної річки Інгул” 

буде включена у загальноміську програму, яку наразі активно розробляють 

фахівці управління містобудування та архітектури міської ради. Щодо інших 

проектів-переможців, то їх почнуть втілювати у життя після того, як профільні 

виконавчі органи звернуться до управління економіки за фінансуванням. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

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

проведено заходи: ДЮК «Старт» – хвилину пам’яті до Дня пам»яті жертв 

голодомору; ДЮК «Гірник» – просвітницьку гру «Кожна людина – 

особистість!» в рамках Всесвітньої акції «16 днів проти насильства». 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
   

27 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 вздовж вул. Вокзальної (біля будинку № 37/16) та                               

вул. Бєляєва (біля ринку ТОВ «Патрол інтернейшилн» та будинку № 7). 

Спеціалістом управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення всім торгуючим по  вул. Вокзальній (біля                              

будинку № 37/16) було роз`яснено вимоги діючого законодавства щодо 

захисту прав споживачів, правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами.  

Спеціалістом спеціалізованої інспекції за фактом виявлених порушень 

було складено 2 адміністративні протоколи за ст. 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення.   

«Стихійна» торгівля по вул. Бєляєва не виявлена. 

 

                                                Освіта 

 

27 листопада на базі  центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Кіровоградської міської ради директор ЦМСПС 

Марцеліна Пахолівецька провела засідання методичної ради. 

Розглянуто питання: про виконання рішень та рекомендацій 

попереднього засідання методичної ради; про хід  проведення місячника 

української писемності; розгляд методичних розробок для  схвалення на 

засіданнях науково-методичних лабораторій КОІППО ім. Василя 

Сухомлинського з метою використання  на присвоєння педагогічного звання 

«вчитель-методист», «вихователь-методист»; про результати тематичного 

вивчення КЗ «КОІППО» стану науково-методичного та психолого-

педагогічного забезпечення діяльності спеціальних навчальних закладів у                                 

м. Кропивницькому. 

 

27 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання  - «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання «Контакт» відбувся фінальний етап міського туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 2018» в номінації «Українська мова та література».  

За рішенням журі переможцем визнано Тарас Оксану Леонідівну, 

учителя української мови та літератури комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей 

«Сокіл», центр позашкільного виховання».  

Лауреатами конкурсу стали: Гайворонська Оксана Леонідівна, учитель 

української мови та літератури комунального закладу  «Навчально-виховне 
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об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія»; Самонова Валентина Григорівна, вчитель 

української мови та літератури загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 10. 

 
 

 

Т.в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради                М.Смаглюк 
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