
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 18 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання 

18 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата міської 

ради сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося засідання постійної 

комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 

сфери послуг, захисту прав споживачів. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів, представники 

засобів масової інформації, представники громадськості. 

Розглянуто наступні питання: про міський бюджет на 2018 рік; про 

затвердження перспективного плану роботи міської ради 

на 2018 рік. 

18 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата міської 

ради сьомого скликання Володимира Зайченка відбулося засідання постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів, представники 

засобів масової інформації, представники громадськості. 

Розглянуто наступні питання: про міський бюджет на 2018 рік; про 

затвердження перспективного плану роботи міської ради 

на 2018 рік; 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 внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 10 жовтня 2017 року № 1137 «Про договори з реструктуризації 

заборгованості за спожитий природний газ»; про пропозиції щодо включення 

об'єктів до Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017 – 2021 роки;  про 

розгляд нової редакції Міської програми «Співфінансування об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків м. Кропивницького на                       

2017-2025 роки»; про перейменування Головного управління житлово-

комунального господарства Кіровоградської міської ради та затвердження 

Положення в новій редакції; про перейменування комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 1» Кіровоградської міської ради» та 

затвердження Статуту в новій редакції; про перейменування комунального 

підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 2» Кіровоградської 

міської ради» та затвердження Статуту в новій редакції; про перейменування 

комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 3» 
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Кіровоградської міської ради» та затвердження Статуту в новій редакції; про 

перейменування комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кіровоградської міської ради» та затвердження Статуту в 

новій редакції; про перейменування комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна контора № 9» Міської ради міста Кропивницького» та 

затвердження Статуту в новій редакції; про перейменування комунального 

підприємства «Кіровоград-Благоустрій» Кіровоградської міської ради», 

затвердження Статуту в новій редакції та збільшення розміру статутного 

капіталу; про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Тепоренергетик» в новій редакції; про перейменування комунального 

підприємства «Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба» та 

затвердження Статуту в новій редакції; про перейменування Кіровоградського 

комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення 

«Міськсвітло» та затвердження Статуту в новій редакції; про затвердження 

Статуту комунального підприємства «Універсал 2005» в новій редакції та 

збільшення розміру статутного капіталу; про затвердження Статуту 

комунального підприємства «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування» в новій редакції; про звіт голови 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності за 

2017 рік. 

18 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата міської 

ради сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося засідання постійної 

комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів, представники 

засобів масової інформації, представники громадськості. 

Розглянуто наступні питання: про міський бюджет на 2018 рік; про 

затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2018 рік; 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 затвердження Положення про відділ культури і туризму 

Міської ради міста Кропивницького в новій редакції;  про затвердження 

Положення про управління охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького в новій редакції; 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 затвердження Положення про 

управління молоді та спорту міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції; про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти 

м. Кропивницького на 2018 рік; про надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста; про виділення коштів на відшкодування 

додаткових витрат для проведення поховання. 
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18 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, керівники виконавчих 

органів, представники засобів масової інформації, представники 

громадськості. 

Розглянуто питання: про міський бюджет на 2018 рік; про дію рішень 

Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 № 3949  (зі змінами від                         

23.02.2016 № 96, від 15.03.2017 № 852) та від 23.02.2016 № 93  на 2018 рік                        

(№ 3949 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку»). 
 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

18 грудня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях:  утримання в 

належному стані закріплених та прилеглих територій, в т.ч. зупинок 

громадського транспорту; посилення контролю за станом газопостачання 

теплогенеручих підприємств та розрахунків за газопостачання, стабільністю 

теплопостачання; підписання актів про виконані роботи тільки після перевірки 

якості виконання робіт з ремонту, в т.ч. дорожнього покриття, укріплення 

бордюрів тощо; належної підготовки до проведення святкових заходів,                   

в т.ч. забезпечення громадського порядку, перевірки стану пожежної безпеки 

в комунальних закладах, де встановлюються новорічні ялинки, проведення 

відповідних інструктажів та визначення відповідальними за пожежну безпеку 

керівників закладів, наведення порядку в місцях проведення масових заходів; 

роботи громадського транспорту, надходження скарг на не дотримання 

графіку руху на маршрутах № 103,116; формування міського бюджету на                     

2018 рік; врегулювання питання щодо створення управління молоді та спорту. 

Розглянуто питання: про стан інвестиційної діяльності у                                                      

м. Кропивницькому; про святкові заходи до Дня Святого Миколая. 
 

 18 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання виконавчого комітету міської ради міста Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                            

6 питань, серед яких: про схвалення проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про міський бюджет на 2018 рік”; про надання дозволів;        

про прийняття на баланс основних засобів. 
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Кадрові питання 

 

18 грудня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на 

заміщення вакантних посад в управлінні капітального будівництва, управлінні 

економіки, відділі кадрової роботи та відділі державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців.  

У конкурсному відборі брали участь 17 претендентів. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові 

призначити: на посаду заступника начальника управління капітального 

будівництва Білоконя Сергія Валентиновича; на посаду головного 

спеціаліста планово-виробничого відділу управління капітального 

будівництва Подзигун Нелю Анатоліївну; на посаду спеціаліста I категорії 

планово-виробничого відділу управління капітального будівництва 

Кривошею Ірину Олександрівну; на посаду головного спеціаліста відділу 

інвестиційної діяльності та підприємництва управління економіки Ковеню 

Олександра Петровича; на посаду головного спеціаліста відділу кадрової 

роботи Атрощенко Анну Петрівну; на посаду головного спеціаліста-

державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців Грох Анну Анатоліївну та зарахувати до 

кадрового резерву 8 осіб. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 

18 грудня відбулося урочисте відкриття нового шахового клубу 

«Гамбіт». Капітальний ремонт приміщення виконано за кошти міського 

бюджету. 

В урочистому відкритті шахового клубу брали  участь: міський голова 

Андрій Райкович, народний депутат України Костянтин Яриніч, голова 

обласної федерації шахів Ігор Волков, начальник відділу фізичної культури 

та спорту міської ради Сергій Колодяжний, тренер із шахів комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної 

культури та спорту міської ради» Георгій Дубівка. 

Міський голова Андрій Райкович передав шаховому клубу 

демонстраційну магнітну шахову дошку. Ігор Волков презентував юним 

шахістам сучасний електронний годинник, а меценати шахового спорту 

вручили спортсменам оригінальну форму для виступів на змаганнях. 

 

18 грудня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮКи «Промінь», «Гермес»  – спортивно-розважальні програми до 

Дня Святого Миколая; ДЮК «Чайка» – виготовлення новорічних прикрас 

«Фабрика Діда Мороза». 

 

https://gre4ka.info/sport
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Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

 18 грудня на площі перед міською радою відбувся ярмарок до Дня 

Святого Миколая з продажу  продовольчих, непродовольчих товарів місцевого 

та вітчизняного виробництва, а також новорічної атрибутики, у якому брали 

участь 30 суб'єктів господарювання міста. 

   

Освіта 
 

18 грудня  на базі НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей №19» відбувся 

міський етап Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна 

композиція» та «Український сувенір». 

В номінації «Новорічна композиція» було представлено                                 

145 композицій, у номінації «Український сувенір» - 66 робіт. Заявлені творчі 

роботи виконано у різних техніках. 

Особливо цікавими були роботи: ЗОШ № 4, НВО № 6, гімназії № 9,                

СЗШ № 14, НВО № 17, НВО школи-інтернат «Сокіл», гімназії                                  

ім. Т.Г. Шевченка, НВК «Кіровоградський колегіум», ЗОШ № 23, НВО № 25,                       

КЗ «Центр-Юність», КЗ «ЦДЮТ».  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           А.Бондаренко 


	Події суспільно-політичного життя

