
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 21 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів  

міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

21 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

четверте засідання десятої сесії міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання. 

В роботі сесії брали участь: 41 депутат 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., керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громади міста. 

На четвертому засіданні було прийнято 40 рішень, а саме: про внесення 

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

«Про міський бюджет на 2017 рік»; про міський бюджет на 2018 рік; про звіт 

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

планування та соціально-економічного розвитку; про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста; про надання повноважень 

службі у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради; про 

внесення змін до рішення міської ради міста Кропивницького 

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 міської ради міста 

Кропивницького 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 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 затвердження Статуту комунального підприємства «РЕДАКЦІЯ 

ВІСНИКА МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО «ВЕЧІРНЯ 

ГАЗЕТА» у новій редакції; про перейменування фінансового управління 

Кіровоградської міської ради та затвердження Положення про фінансове 

управління міської ради міста Кропивницького; про затвердження Положення 

про відділ культури і туризму міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції; про перейменування управління комунальної власності 

Кіровоградської міської ради; про перейменування управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської 

міської ради; про перейменування управління розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради та внесення змін до рішення Кіровоградської 
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міської ради від 29 березня 2016 року № 150 «Про створення комунального 

підприємства «Електротранс» Кіровоградської міської ради», затвердження 

Статуту та передачу матеріальних цінностей»; про затвердження Положення 

про міську дружину міста Кропивницького; про затвердження Положення про 

управління молоді та спорту міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                   

від 21 листопада 2017 року № 1232 («Про реорганізацію та внесення змін                         

до рішень Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263,               

від 27 червня 2017 року № 993»);    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 управління охорони здоров’я міської ради міста 

Кропивницького в новій редакції; про затвердження Положення                                       

про управління капітального будівництва міської ради міста Кропивницького 

в новій редакції; про перейменування управління містобудування                                       

та архітектури Кіровоградської міської ради; 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» Кіровоградської міської ради»                                           

та затвердження Статуту в новій редакції; про перейменування комунального 

підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 9» Кіровоградської 

міської ради» 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 комунального 

підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 4» Кіровоградської 

міської ради»; 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 перейменування служби                    

у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                                    

та затвердження Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету 
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міської ради міста Кропивницького; про перейменування управління 

державного архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської міської ради 

та затвердження Положення в новій редакції; про перейменування управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Кіровоградської міської ради; про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456; про 

регулювання земельних відносин. 

В роботі десятої сесії міської ради міста Кропивницького оголошено 

перерву. 

 

Діалог влади з народом 

 

21 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернувся один заявник (учасник АТО) з питання виділення 

приміщення колясочної для загального користування мешканцям будинку. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

21 грудня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 2 – новорічна акція «ДідМорозівська книжкова заметіль». Юнаки та 

дівчата згадували головних новорічних героїв українських та зарубіжних 

творів, про яких вони прочитали у 2017 році, брали участь в літературній 

вікторині та мали змогу вибрати цікаві книжки на свій смак, щоб прочитати їх 

під час відпочинку; 

№ 13 – день бібліографії «Бібліографічний простір для дітей. Сучасні 

аспекти». Метою заходу було навчити бібліотечних працівників правильно 

подавати інформацію про свої ресурси і послуги та грамотно організовувати 

роботу з представниками засобів масової інформації для забезпечення якомога 

ширшого її розповсюдження. 

 

21 грудня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр 

позашкільного виховання» міським центром фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх» спільно з відділом фізичної культури та спорту міської ради 

і відділенням Національного олімпійського комітету України в 

Кіровоградській області проведено спортивно-масові заходи в рамках 

Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!».  

Більше 100 дітей взяли участь у різноманітних спортивних конкурсах і 

змаганнях та відповіли на запитання олімпійської вікторини. 
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Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту міської ради, а також отримали «Олімпійські щлденники» 

від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.  

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

21 грудня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції та представника поліції проведено рейдове 

відстеження щодо законності передноворічного продажу ялинок та сосен,                   

а також виявлення місць несанкціонованої торгівлі по вулицях: Космонавта 

Попова (між будинками № 18 - 26), Генерала Жадова, у 101-му мікрорайоні, 

Євгена Тельнова, Яновського, Академіка Тамма, Вокзальній, Фортечній, 

Генерала Родимцева, на  розі вул. Андріївської та Соборної та у сквері Слави. 

Спеціалістом спеціалізованої інспекції за фактами виявлених порушень 

(торгівля овочами, новорічними прикрасами та ялинками у невстановленому 

місці) складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

Спеціаліст управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення роз»яснив торгуючим у невстановлених місцях та 

без документів вимоги діючого законодавства щодо захисту прав споживачів, 

правил роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. 

 

Освіта 
 

21 грудня на базі санаторного дошкільного навчального закладу                          

(ясла-садок) № 65 «Лукомор’я» розпочав роботу міський етап Всеукраїнського 

огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання серед закладів 

дошкільної освіти міста Кропивницького. Члени журі розглянули надані 

матеріали учасників: повний пакет необхідних документів, фотоілюстрації, 

відеоматеріали (фрагментарний показ фізкультурно-оздоровчої роботи, яка 

проводиться в закладі дошкільної освіти).  

Журі ознайомилось з фізкультурно-оздоровчою базою санаторного 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 65 «Лукомор’я» та 

організацією системи роботи.  

 

 

Начальник організаційного відділу         О.Разуменко 
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