
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   за 14 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

14 грудня відбувся День депутата. Розглянуті питання: про сучасний 

стан водойм, заходи з відновлення та підтримання їх санітарного стану на 

території міста; про прогресування процесу підйому рівня ґрунтових вод, що 

призводить до підтоплення значних територій міста та шляхи його подолання; 

про реконструкцію водопровідних мереж у місті Кропивницькому. 

У заході брали участь: секретар міської ради Андрій Табалов, депутати 

міської ради, представники Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради, начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради Владов Р.П., 

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради Коваленко С.П., головний інженер Кіровоградського 

водопровідно-каналізаційного господарства обласного комунального 

виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» Атрощенко О.М., директор з 

технічних питань обласного комунального виробничого підприємства 

«Дніпро-Кіровоград» Романюк М.О., начальник спеціалізованої інспекції 

міської ради Максюта А.В., представники громадськості та засобів масової 

інформації. 

14 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата міської 

ради сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося засідання постійної комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку. 

На засіданні були присутні депутати міської ради, заступники міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюба Н.Є. та Мосін О.В., 

голова Кропивницької міської організації Товариства Червоного хреста 

України Гончаренко О.М., керівники виконавчих органів, представники 

засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про міський бюджет на 2018 рік;  про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 «Про 

міський бюджет на 2017 рік»;  про перейменування фінансового управління 

Кіровоградської міської ради та затвердження Положення про фінансове 

управління Міської ради міста Кропивницького; про можливість збільшення 

розміру громадського бюджету на 2018 рік; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 985                                            

«Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету 
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участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки;   про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2017 року № 1137 «Про 

договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ»;                   

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 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 визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб; про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 833 «Про 

затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького 

на 2017 – 2020 роки; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 07 листопада 2013 року № 2524 «Про затвердження Програми 

«місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда 

на 2013-2017 роки;  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 внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 3921 

(«Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на 2015 - 2017 роки», 

«Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2015- 2017 роки», 

«Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 

2015 - 2017 роки», «Про затвердження Міської цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2015 - 2017 роки»); про перейменування 

Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; про перейменування Кіровоградського 

міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб; про 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста; про 

організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти 

м. Кропивницького на 2018 рік; про перерозподіл видатків на 2017 рік; звіт 

голови постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

14 грудня відбулося  підведення підсумків навчання за професійною 

програмою посадових осіб Міської ради міста Кропивницького у 2017 році, на 

яких покладено обов’язки ведення кадрової роботи. Підвела підсумки 

навчання начальник відділу кадрової роботи Світлана Балакірєва. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

14 грудня у бібліотеці-філії № 19 проведено правовий всеобуч «Діти: 

злочин і кара». На численні запитання підлітків давали відповіді інспектори 

патрульної поліції міста Кропивницького ДПП 1-ї роти Варіченко Ольга та                       

2-ї роти батальйону УПП Левандовський Антон. Серед найгостріших питань: 

підліткова злочинність, діти на продаж, жорстокість в родинах, покарання за 

проступки, поводження з незнайомцями. Гості наголосили, що крім прав, діти 

мають і певні обов’язки як в родині, так і в школі. Особлива увага була 

приділена безпечному відпочинку під час зимових канікул: поводження з 

піротехнічними виробами, розваги на льоду та дотримання правил дорожнього 

руху під час ожеледиці. Не оминули й тему жвавого спілкування дітей у 

соціальних мережах, попередили про небезпеку шахрайства, насилля, погроз 

та шантажу. Закликали усіх присутніх поводитися толерантно, обережно та 

зростати відповідальними громадянами. 

 

14  грудня в дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді 

проведено майстер-клас з виготовлення новорічних ялинкових прикрас. 

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії  

на Чорнобильській АЕС 

 

14 грудня  кропивничани громадською ходою, хвилиною мовчання, 

воїнським салютом і покладанням квітів вшанували пам’ять героїв – 

чорнобильців. Біля пам’ятника “Жертвам Чорнобиля” зібралися ліквідатори 

аварії, вдови героїв, які поклали свої життя у протистоянні з підступним 

атомом, члени організації “Союз Чорнобиль України”, представники обласної 

і міської влади.  

За особисту мужність під час ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, визначну громадську діяльність, особистий внесок у 

вирішення соціальних, правових питань громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС секретар міської ради Андрій Табалов 

вручив цінні подарунки ліквідаторам аварії на ЧАЕС - Олександру 

Москалюку, Вадиму Радіну та Ігорю Філіпенку. 

 

14 грудня  в закладах освіти відбулися тематичні заходи, лекції, уроки 

пам’яті, «лінійки Слави», спрямовані на інформування учнівської молоді про 

аварію на Чорнобильській АЕС та подвиг ліквідаторів наслідків аварії.  

Проводилися зустрічі учнівської молоді з учасниками ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС та представниками організації «Союз-

Чорнобиль-Україна».  



4 
 

У шкільних бібліотеках були  розміщені тематичні викладки літератури 

та фотовиставки «Чорнобильська трагедія». 
  

Питання соціально – економічного стану 

Охорона здоров»я 

14 грудня відбулося засідання ради з питань протидії туберкульозу, 

ВІЛ/СНІДу за участю членів ради, представників Кіровоградського обласного 

відділення  Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа 

людей, які живуть з ВІЛ»,  головних лікарів лікувально-профілактичних 

закладів міста, заступників головних лікарів з медичної частини і міських 

позаштатних фахівців.  

Розглянуті питання: про співпрацю між КОВ ВБО «ВІЛ ЛЖВ» та 

закладами охорони здоров’я; про провадження проекту «Через зниження 

стигми до своєчасного виявлення та ефективного лікування ВІЛ» в рамках 

проекту RESPEKT «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ до 

представників груп найвищого ризику в медичних закладах» на первинній 

ланці надання медичної допомоги в м. Кропивницькому; про стан 

захворюваності на ВІЛ, туберкульоз та ко-інфекцію, ТБ/ВІЛ у                                           

м. Кропивницькому у 2017 році; про стан надання медичної допомоги хворим 

на ВІЛ/СНІД у лікувально-профілактичних закладах міста Кропивницького                

у 2017 році.  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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