
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за  09-11 лютого 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання 
 

09 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності.  

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про пропозиції щодо створення робочої групи з 

питань розробки проекту реконструкції Набережної р. Інгул;   про виконання 

протокольного доручення постійної комісії від 22.12.2017 протокол № 23 щодо 

створення робочої групи для вивчення питання щодо реконструкції 

Набережної р. Інгул із залученням ініціаторів, представників профільних 

управлінь міської ради, архітекторів, краєзнавців;   про найменування скверу; 

про доповнення Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік; про затвердження 

Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на                                   

2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки; про розгляд 

висновку громадської антикорупційної експертизи; про затвердження 

Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу                  

м. Кропивницького на 2018-2020 роки; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148                                          

«Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки»; 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 звіт щодо здійснення 

державної регуляторної політики у 2017 році; про надання згоди на участь 

Міської ради міста Кропивницького у проекті Європейського Інвестиційного 

Банку «Безпека дорожнього руху в містах України»; про затвердження 

передавальних актів. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З  05 по 10 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1222 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2017 консультацій. 
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З  05 по 92 лютого до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 259 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 145 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 114 осіб. Направлено 245 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям та установам.  

 

З  05 по 09 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького було 58 громадян з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 14; усиновлення  та опіки  - 20; майнових питань – 10; визначення 

порядку зустрічей  з дитиною – 8.  

Проведено 2 профілактичні рейди, за підсумками яких складено                          

6 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних 

життєвих обставинах.  

Спеціалісти служби брали участь у 17 судових засіданнях та у                                                  

4-х знайомствах потенційних усиновлювачів, батьків-вихователів з дітьми-

сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

 

Діалог влади з народом 

 

09 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела  прийом громадян з особистих питань.                   

На прийом звернулись  2 заявники з питань: надання матеріальної допомоги 

та літературного руху у місті Кропивницькому. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

09 лютого на критій льодовій ковзанці «Слайз» проведено урочисту 

церемонію «Свято олімпійського прапора» з нагоди відкриття XXIII зимових 

Олімпійських ігор в південнокорейському місті Пхьончхан. 

Захід організовано відділенням Національного олімпійського комітету 

України в Кіровоградській області за сприяння управління освіти, науки, 

молоді та спорту обласної державної адміністрації й управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького. 

Заступник начальника управління освіти, науки, молоді та спорту 

обласної державної адміністрації Ул’яна Соколенко й голова обласного 

відділення НОК України Олександр Кузьмін привітали учасників урочистого 

зібрання та звернулися до олімпійців України від спортивної громадськості 

Кіровоградщини з побажанням успішних виступів. Потім присутні на 

олімпійському святі переглянули показові виступи кращих юних спортсменів 

кропивницької школи фігурного катання. 
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09-10 лютого у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були 

проведені заходи: 

№ 21 – день інформації «Невловимий мандрівник, фантаст і вчений                       

Жуль Верн». Досконале знання творів, художні здібності, дослідницьку 

наполегливість продемонстрували учасники заходу під час конкурсів,                          

арт-годин, експериментів; 

№ 1 – літературний портрет «Пригодницькі мандри Жуль Верна». 

Бібліотекарі запропонували читачам познайомитися ближче із життям і 

творчістю незвичайного письменника, мрійника і фантазера; 

№ 5 – голосні читання «Доки сонце зійде, роса очі виїсть». Молоді читці 

і слухачі відчули красу українського слова в творах нашого великого земляка 

– М.Л. Кропивницького. До заходу бібліотекарі підготували книжкову 

виставку «Відкрий для себе рідне місто», розділ якої був присвячений 

видатному драматургові.  

 

09-10 лютого в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮКи «Чайка», «Зоряний» – виготовлення валентинок; 

ДЮК «Моноліт» – спортивну програму «Сила та здоров’я» з армспорту. 

З 25 січня по 11 лютого в шаховому клубі «Гамбіт» проходив чемпіонат 

Фортечного району з шахів серед дорослих і юнаків, у якому брали участь                     

25 шахістів. У змаганні чоловіків перше місце завоював Богдан Басько, срібну 

медаль виборов Іван Ковальчук, третім став Антон Петушинський. Серед 

юнаків переміг Артем Кадомець, на другому місці завершив змагання Ярослав 

Петринський, бронзову медаль виборов Михайло Каменщиков. Переможці й 

призери змагань нагороджені дипломами управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького, а також отримали подарунки від постійного 

спонсора шахових турнірів у нашому місті Антона Петушинського. 

 

З 09 по 11 лютого в м. Черкасах проходив чемпіонат України з таеквон-

до ІТФ серед кадетів, юніорів, дорослих та ветеранів. У змаганнях брали 

участь 410 учасників із 23 областей України. Вихованці комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міської ради» завоювали 

3 золоті, 4 срібні та 3 бронзові медалі.  Тренує кропивницьких спортсменів 

Ігор Зюнзя. 

 

З 09 по 11 лютого в КДЮСШ № 3 проводився чемпіонат міста з тенісу 

настільного, який зібрав 64 учасників. У змаганні чоловіків переміг В’ячеслав 

Дяченко, срібним призером став Сергій Бойко, третє місце посів Олександр 

Брояковський. Серед жінок золоту нагороду завоювала Марія Куріщенко, 

друге місце посіла Тетяна Шелест, бронзова медаль в активі Анастасії Телих. 
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Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.  

За результатами чемпіонату буде сформовано збірну команду з тенісу 

настільного для участі в чемпіонаті України. 

 

10-11 лютого в м. Новоукраїнці проходив відкритий юнацький турнір з 

боротьби греко-римської, який зібрав 100 учасників із 5 команд 

(Новоукраїнка, Новомиргород, Знам’янка, Вознесенськ, Кропивницький). 

Учні комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа         

№ 3 міської ради» завоювали 3 золоті, 5 срібних і 3 бронзові нагороди.  

Тренують спортсменів Микола Горбань та Вікторя Ковпан. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 05 по 09 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

29 вулицях міста. За результатами рейдів складено 16 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано  41 попередження. 

  

09 лютого у приміщенні міської ради відбулися звіти керівників 

комунальних підприємств, а саме: ЖЕО № 3,  ЖЕК № 9, «Аварійно-

диспетчерська служба», про підсумки роботи за 2017 рік.         

Охорона здоров»я 

09 лютого у приміщенні дитячої поліклініки № 1 начальник управління 

охорони здоров»я Оксана Макарук провела розширену нараду з керівниками 

лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста, 

заступниками з медичної частини, завідуючими поліклініками, амбулаторіями 

загальної практики-сімейної медицини, структурними підрозділами закладів 

на тему: «Надання медичної допомоги учасникам АТО в східних областях 

України та членам їх сімей: підсумки виконання Комплексної програми, 

законодавчі аспекти». 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  

 

 

 


