
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 23 січня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 23 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 35 питань, з них 

прийнято 33 питання, серед яких: про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми управління 

комунальним майном на 2018 рік”; про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про затвердження Комплексної програми 

діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2018 рік”; про надання 

одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, 

які є мешканцями м. Кропивницького; про встановлення Інгульській шахті                 

ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” тарифів на послуги з 

утримання будинку та прибудинкової території”; про встановлення вартості 

проїзних квитків тривалого користування у міському пасажирському 

транспорті; про затвердження коефіцієнта співвідношення безкоштовно 

перевезених пасажирів до платних на міських автобусних маршрутах 

загального користування міста Кропивницького на 2018 рік. 

 

23 січня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова  

відбулося засідання координаційної ради з питань громадського бюджету 

міста Кропивницького. 

Розглянуті питання: про визначення переліку проектів рекомендованих 

до реалізації та фінансування в рамках конкурсу «Громадський бюджет – 

2018» з урахуванням збільшення розміру громадського бюджету                                        

до 7,0 млн грн; про розгляд протокольного рішення засідання тимчасової 

робочої  групи з вивчення питання щодо реконструкції набережної річки 

Інгул; про проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2017» «Сквер 

«Молодіжний громадський простір між вулицями Генерала Жадова і 

Космонавта Попова»  тощо. 

В результаті обговорення та одностайної підтримки членами 

координаційної ради з урахуванням збільшення розміру Громадського 

бюджету до 7,0 млн грн додатково рекомендували до реалізації та 

фінансування у 2018 році 1 великий, 1 соціальний та 6 малих проектів в рамках 

конкурсу «Громадський бюджет – 2018». 
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Також члени координаційної ради вирішили питання щодо реалізації 

проекту «Реконструкція Набережної річки Інгул», включивши його як 

складову до міського проекту «Реконструкція набережної р. Інгул від                             

вул. Михайлівської до вул. Київської», який буде виконувати управління 

капітального будівництва. 

Що стосується проекту-переможця конкурсу 2017 року "Сквер 

"Молодіжний громадський простір між вулицями Генерала Жадова і 

Космонавта Попова", який ГУЖКГ з об’єктивних причин не встигло 

реалізувати минулоріч, то на його втілення будуть направлені кошти із 

громадського бюджету 2018 року у сумі 100,0 тис. грн. Виконання робіт 

розпочнеться навесні. 

23 січня під головуванням заступника голови комісії – головного 

спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного управління 

Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

    Розглянуто 52 протоколи про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 31 протоколу на 

загальну суму 40460 грн. Закрито провадження по 8 протоколах. Розгляд 

матеріалів по 2 протоколах перенесено на наступне засідання. Матеріали 

адміністративної справи по 11 протоколах направлено для розгляду за 

належністю за місцем проживання правопорушника. 

 

23 січня начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання:  про прибирання снігу на прилеглих територіях; 

про відкриття рахунків та укладання договорів; про підготовку інформації про 

роботу галузі фізичної культури та спорту за 2017 рік; про хід ремонту 

стрілецького тиру; про встановлення кнопок виклику в КДЮСШ № 4 та 

шаховому клубі «Гамбіт»; про відкриття безкоштовної ковзанки в сквері 

«Покровський». 
 

 23 січня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту 

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 заходів 

до Дня пам’яті Героїв Крут; про контроль за температурним режимом та 

попередження захворюваності дітей; про контроль за відвідуваністю груп в 

гуртках і секціях, санітарним станом прилеглої до клубів території та 

протипожежною безпекою. 
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23 січня відбулася прес-конференція начальника управління охорони 

здоров’я Оксани Макарук. Мова йшла про підсумки діяльності управління 

охорони здоров’я міської ради за 2017 рік. 

У 2017 році за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету 

придбано обладнання на загальну суму 13,056 млн грн - вдвічі більше у 

порівнянні з 2016 роком. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій придбано 2 реанімобілі та 2 автомобілі швидкої медичної 

допомоги на загальну суму 8 389,0 тис. грн. Проведені капітальні ремонти на 

загальну суму 12,622 млн грн (більше у 1,3 рази у порівнянні з 2016 роком). 

За рахунок коштів інвестора проведено капітальний ремонт приміщення під 

відділення амбулаторного гемодіалізу у комунальному закладі «Міська 

лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького» на суму 5287,4 тис. грн, 

інвестором подаровано 11 апаратів для гемодіалізу, обладнання для 

фільтрування та очищення води для діалізу, крісла для забору донорської крові 

на суму 11286,4 тис. грн. З квітня 2017 року заклади охорони здоров'я 

Кропивницького долучилися до реалізації Урядової програми «Доступні 

ліки». У рамках даної програми майже 28,2 тис. осіб, хворих на серцево-

судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму, отримали 

медикаменти безкоштовно або з незначною доплатою.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 24 січня в дитячо-юнацьких клубах «Чайка» та «Гермес» відділу сім’ї та 

молоді проведено відеоуроки до Дня Соборності України. 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

23 січня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції та 

працівників поліції проведено  рейдове  відстеження  місць несанкціонованої 

торгівлі алкогольними напоями на ринку “Босфор”  по вул. Вокзальній. 

В результаті рейду в павільйоні “Садочок працівниками поліції 

вилучено 8,5 літрів алкогольних напоїв невідомого походження та 88  пляшок  

пива, про що складено  протокол за статтею 156 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (продаж алкогольних напоїв без ліцензії). 
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Освіта 
 

23 січня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

№ 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення»  відбувся презентаційний захід «Смачні сніданки».  

Кухарі з 11-ти закладів загальної середньої освіти міста представили 

експериментальне меню, розроблене на 10 днів. На окремому столі були 

розміщенні продукти харчування, які заклади отримують від постачальників 

та з яких приготовані абсолютно всі презентаційні страви. 

Крім різноманітних страв, кожна зі шкіл також приготувала відеофільм 

про те, якими уявляють собі шкільні сніданки учні закладів. З ними можна 

було ознайомитись під час дегустації, на яку завітали не тільки батьки учнів, 

але й самі школярі.  

До 15 лютого 2018 року управління освіти опрацює побажання учнів, їх 

батьків та пропозиції від закладів освіти, після чого буде затверджено постійне 

меню. 

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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