
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 19 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів  

міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

19 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося третє засідання десятої сесії міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 39 депутатів міської ради, голова Подільської 

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

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

селищної ради Огаль І.П., прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури 

Залюбовська А.І., керівники виконавчих органів міської ради, представники 

засобів масової інформації та громади міста. 

На третьому засіданні було прийнято 110 рішень, з них: про 

депутатський запит групи депутатів; про визначення мінімальної вартості 

місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб; про 

затвердження містобудівної документації «План червоних ліній магістральних 

вулиць міста Кропивницького»; про звіт щодо роботи галузі «Освіта» міста 

Кропивницького за 2016-2017 роки; про затвердження Положення про 

управління освіти міської ради міста Кропивницького в новій редакції; про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня                           

2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік»; 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 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 до Плану 

діяльності міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік; про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 27 червня 2017 року № 985 «Про затвердження Програми 

реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 

2017-2020 роки»; про внесення змін та доповнення до рішення 
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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 рішення 

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

з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ»; про 

затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання 

у місті Кропивницькому на 2017 – 2018 роки; 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 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; 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»); 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. 

Міський голова повідомив про вихід депутатів Капітонова С.І. та 

Маламена Г.С. зі складу депутатської групи ,,Європейський вибір” у міській 

раді міста Кропивницького. 

В роботі десятої сесії Кіровоградської міської ради оголошено перерву. 

Чергове засідання відбудеться 21 грудня 2017 року. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

19 грудня під головуванням   керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 

 Розглянуто 4 проекти рішень Виконавчого комітету міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про 

затвердження рішення про надання квартир; про виключення квартири із числа 

службових; про віднесення квартири до числа службових. 
 Комісія також розглянула 4 звернення громадян з житлових питань. 

 

   19 грудня під головуванням заступника голови адміністративної комісії 

– головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного 

управління Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. 
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    Розглянуто 51 протокол про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по  16 протоколах на 

загальну суму 14 620 грн. Закрито провадження по 31 протоколу. Розгляд 

матеріалів щодо 3 протоколів перенесено на наступне засідання. Матеріали 

адміністративної справи щодо 1 протоколу направлено для розгляду за 

належністю за місцем проживання правопорушника. 

 

19 грудня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про тепловий режим у спортивних закладах; про 

організацію роботи шахового клубу «Гамбіт»; про організацію розважальних 

заходів з учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл під час зимових шкільних 

канікул; про уточнення списків дітей пільгових категорій; про чергування під 

час вихідних та святкових днів; про формування календарних планів на                     

2018 рік тощо. 

 

19 грудня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за минулий 

тиждень; про підготовку та проведення новорічних заходів в ДЮКах; про 

контроль за відвідуваністю груп в гуртках і секціях, температурним режимом, 

санітарним станом прилеглої до клубів території та протипожежною 

безпекою. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

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

заходи: ДЮК «Скіф» - майстер-клас із виготовлення імбирних пряників;  

ДЮК «Гірник» – майстер-клас із виготовлення прикрас, сувенірів та пряників; 

ДЮК «Ровесник» – виготовлення новорічних прикрас «Фабрика Діда 

Мороза»; ДЮК «Гермес» – розважально-ігрову програму до Дня Святого 

Миколая. 

 

До Дня Святого Миколая 

19 грудня, у День Святого Миколая, у м. Кропивницькому відбулася 

низка заходів. Спочатку міський голова Андрій Райкович і секретар міської 

ради Андрій Табалов привітали зі святом та вручили новорічні подарунки та 

квитки на циркову виставу дітям загиблих, військовополонених, зниклих 

безвісти учасників АТО. 
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Потім на площі біля міської ради відбулося традиційне свято «Прикрась 

ялинку з Миколаєм». 18 ялинок, що ростуть біля міської ради, учні шкіл міста 

прикрасили власноруч виготовленими яскравими іграшками та гірляндами. 

Для самих молодших учасників свята працювала резиденція Святого Миколая.  

Усіх присутніх на площі зі святом привітали міський голова Андрій Райкович, 

секретар міської ради Андрій Табалов, голова обласної державної 

адміністрації Сергій Кузьменко та народний депутат України Костянтин 

Яриніч. Юні кропивничани, які упродовж року гарно навчалися, здобували 

творчі і спортивні перемоги, брали активну участь в громадській діяльності, 

першими отримали подарунки від керівництва міста та народного депутата 

України Костянтина Яриніча. Особливим подарунком був перший міський 

дитячий автобус. Його придбали спільним коштом обласної державної 

адміністрації і міської ради міста Кропивницького. Першими пасажирами 

автобуса стали Святі Миколаї, які прибули з солодощами для школярів міста, 

що прикрашали ялинки біля міської ради. Разом з керівництвом міста та 

області право першими оглянути новий автобус та упевнитися у його 

зручності були найактивніші вихованці КЗ «Центру соціальної реабілітації 

(денного догляду) дітей з інвалідністю», їхні наставники та батьки. 

О 18.00  на площі Героїв Майдану відбулось урочисте відкриття міської 

новорічної ялинки. Привітати кропивничан зі святом та запалити новорічні 

вогні на новій ялинці завітали міський голова Андрій Райкович, секретар 

міської ради Андрій Табалов, голова обласної державної адміністрації Сергій 

Кузьменко та народний депутат України Костянтин Яриніч. Після церемонії 

відкриття ялинки  відбувся святковий концерт, в якому брали учaсть крaщі 

творчі колективи містa. Цьoгo вечoрa нa мaлечу тa їхніх бaтьків нa центрaльній 

плoщі oчікувaлa святкoвa переднoвoрічнa тoргівля, рoзігрaш призів від 

Святoгo Микoлaя тa безліч сoлoдких сюрпризів. Місцеві тoвaрoвирoбники 

чaстувaли смaкoликaми, гaрячими нaпoями, випічкoю тa смaженими 

кoвбaскaми. 

 

19 грудня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 4 відділу фізичної культури та спорту міської ради» з 

нагоди Дня Святого Миколая відбулося свято баскетболу для наймолодших 

учнів. Учасниками заходу стали 62 вихованці спортивної школи. Діти брали 

участь у спортивно-розважальних конкурсах. 

Учасники свята отримали подарунки від організаторів та клубні шарфи 

від баскетбольного клубу «Золотой Век». 

 

19 грудня у бібліотеці-філії № 10 проведено майстер-клас                                                 

«З нетерпінням я чекаю – нині свято Миколая!». Юні користувачі мали нагоду 

отримати від Чудотворця подарунок за свою чемність, слухняність і добрі 

справи. Діти  ознайомилися з книжковою виставкою «Святий Миколай, до нас 

завітай!», прослухали кілька варіантів легенд, познайомилися з прозовими та 
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поетичними творами про Святого Миколая. Кульмінацією зустрічі стала 

робота над виготовленням поробки в стилі орігамі «Чобіток для подарунків». 

За свої творчі здібності кожен з учасників отримав смачний гостинець. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 19 грудня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції міської ради проведено рейдове відстеження 

території м. Кропивницького щодо законності передноворічного продажу 

ялинок та сосен: по вул. Євгена Тельнова (біля ринку «Черемушки»,                               

вул. Добровольського (біля будинку № 15), вул. Космонавта Попова (між 

будинками № 18-26), вул. Пацаєва,  вул. Вокзальній (біля магазину «АТБ»), 

вул. Полтавській (біля ринку «Полтавський»). 

 Торгівля соснами та ялинками здійснювалася по вулицях Космонавта 

Попова, Пацаєва, Вокзальній, Полтавській. Порушень не виявлено. 

Освіта 

 

19 грудня  на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

«Незабудка» № 3 методист відділу методичного забезпечення кадрової 

політики управління освіти Валентина Лихацька провела нараду з 

керівниками закладів дошкільної освіти.   

Розглянуто питання: про виконання закладами дошкільної освіти наказу 

від 01.11.2017 № 891/о «Про прозорість та інформаційну відкритість закладів 

освіти»; про вимоги до складання річного звіту Ф-85к; про організацію та 

проведення Всеукраїнського фестивалю – огляду з фізично-оздоровчої роботи 

та фестивалю дитячої творчості «Яскраві зірочки Кропивницького»; про 

результати моніторингу організації харчування дітей в закладах дошкільної 

освіти. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           А.Бондаренко 
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