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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

15 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося п’яте 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 Новенської 

селищної ради Денисенко С.П.,  керівники виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького, представники засобів масової інформації та громади 

міста. 

На початку засідання сесії міської ради міський голова Андрій Райкович 

і секретар міської ради Андрій Табалов вручили батькові та сину загиблого 

військовослужбовця Беспалова Андрія Івановича орден “За мужність”                    

ІІІ ступеня (посмертно). 

На п’ятому засіданні десятої  сесії  Міської  ради міста 
Кропивницького сьомого скликання було прии нято 47 рішень, а саме: про 

депутатський запит депутата Міської ради міста Кропивницького Демченка 

М.І.; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 

2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх 

сімей на 2017-2019 роки»; про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради 

від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста 

на 2017-2019 роки»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про затвердження Міської 

програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-

2020 роки»; про затвердження перспективного плану роботи міської ради 

на 2018 рік; про затвердження Міської  програми «Молодь» на 2018 - 2020 
роки; 
про затвердження Міської  програми підтримки сімеи  на 2018- 2020 роки;           
про затвердження Міської  програми відпочинку та оздоровлення дітеи  на        
2018 - 2020 роки; про затвердження Міської  цільової  соціальної  програми 
реформування системи закладів для дітеи -сиріт та дітеи , позбавлених 
батьківського піклування, на 2018 - 2020 роки; про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 

«Про міський бюджет на 2018 рік»; про затвердження Програми паспортизації 

нерухомих пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького на                 
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2018-2020 роки; про делегування прав замовника комплексної електрифікації 

територій в районі вулиць Генерала Родимцева, Родникової, між провулком 

Курінним та СТ «Аграрник» у місті Кропивницькому,                                                     

ПрАТ «Кіровоградобленерго»; про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення                                

м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки»; про безоплатну передачу завершеного 

будівництвом зовнішнього водопроводу у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 «Про затвердження 

Програми інформатизації та електронного самоврядування «Електронне 

місто» на 2016-2018 роки»; про затвердження Програми фінансового 
забезпечення нагородження відзнаками міської  ради та виконавчого 
комітету міста Кропивницького на 2018 рік; про затвердження 

Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького на 

2018 рік; про виконання Програми управління комунальним майном на 2017 

рік; про затвердження Програми управління комунальним майном на 2018 рік; 
про передачу майна військовій частині А1840; 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 затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького на        

2018-2020 роки; про затвердження передавальних актів; про надання у                

2018 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних видів 

документів; про розгляд висновку громадської антикорупційної експертизи; 
про переи менування комунального підприємства «Ринково-побутові 
послуги» Кіровоградської міської ради» та затвердження Статуту в новій 

редакції; про переи менування комунального підприємства «Елегант М» та 

затвердження Статуту в новій редакції; про звіт щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення за 2017 рік; про затвердження 

Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки; 
про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки; про затвердження Статуту 

комунального підприємства «Управління будинками Міської ради міста 

Кропивницького»; про затвердження тимчасового Порядку призначення 

керівників закладів освіти міста Кропивницького за результатами конкурсного 

відбору; про затвердження дислокацій технічних засобів регулювання 

дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 06 червня 2014 року № 3163 «Про 

затвердження схем організації дорожнього руху вулицями міста Кіровограда»; 
про звільнення окремих категоріи  осіб від оплати вартості деяких 
адміністративних послуг, яка зараховується до бюджету міста 
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Кропивницького; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 10 жовтня 2017 року № 1144 «Про передачу майна»; про затвердження 

Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та 

молоді м. Кропивницького на 2018 рік; про заходи щодо забезпечення 

регіональної мовної політики в місті Кропивницькому; про порядок 

оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств Міської 

ради міста Кропивницького; 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 передачу                                              

ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській;           
про звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік; про регулювання 

земельних відносин. 
В роботі десятої сесії Міської ради міста Кропивницького оголошено 

перерву. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

15 лютого у приміщенні міської ради  відбулося навчання за 

програмою тематичного семінару для посадових осіб, на яких покладені 

обов’язки з охорони праці, на тему: «Розслідування нещасних випадків» за  

участю завідувача сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і 

виробничого травматизму Управління Держпраці у Кіровоградській області 

Олега Лисенка.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

15 лютого у міському літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-

Карого проведені ХІ обласні літературно-краєзнавчі Куценківські читання, 

присвячені 65-річчю від дня народження українського літературознавця                   

Л. В. Куценка та 100-річчю від дня народження поета, громадського діяча 

української діаспори Яра Славутича. 

 У читаннях брали участь 23 доповідачі, серед яких:  викладачі 

Центральноукраїнського державного педуніверситету ім. В. Винниченка, 

музичного училища, співробітники музеїв, бібліотек, Державного архіву 

Кіровоградської області.  

У рамках заходу відбулися дві презентації, а саме: виставки «З Україною 

в серці», присвяченої літературній творчості Яра Славутича і Леоніда 

Куценка, та бібліографічного покажчика «Син херсонських степів», 

підготовленого співробітниками ОУНБ ім. Д.І. Чижевського до 100-річчя від 
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дня народження Яра Славутича. Окрасою заходу став виступ юних 

бандуристок – учениць музичної школи № 3 міста Кропивницького.  

   

15 лютого у бібліотеці-філії № 16 Кіровоградської МЦБС проведено 

конкурс-гру «Голосую за професію». Під час заходу проводилися: вікторина 

«Відгадай професію», тест «Чи знаєте ви професії», ігри «Аукціон»,                 

«Сама-сама» "Один день з життя...". 

 

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

 

15 лютого відбулася громадська хода,  покладання квітів до пам’ятника 

воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь Кіровоградщини та громадська 

панахида за загиблими воїнами за участю керівництва міста та області, 

учасників бойових дій на території інших держав, громадськості міста. 

 

З 09 по 15 лютого в закладах загальної середньої освіти проведені 

тематичні зустрічі учнівської молоді з воїнами-інтернаціоналістами, 

учасниками бойових дій на території інших держав. Також в бібліотеках було 

організовано тематичні виставки друкованих та фотоматеріалів на тему: 

«Афганістан - трагічна пам'ять. Обов’язок та подвиг твоїх синів, 

Батьківщино». 

15 лютого у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 21 

«Струмочок» з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав проведено спортивно-масовий захід «Майбутні олімпійські 

зірочки», організований завдяки співпраці управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, відділення НОК України в 

Кіровоградській області, міського центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» та адміністрації навчального закладу.  

Під час спортивного свята 40 дітей взяли участь у різноманітних 

спортивних конкурсах та естафетах на спритність, влучність, кмітливість. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління молоді та 

спорту міської ради, а також діти отримали сувеніри від обласного відділення 

Національного олімпійського комітету України. Дитячому садочку 

організатори спортивного свята вручили спортивний інвентар та літературу на 

олімпійську тематику.  

 

15 лютого в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький 

центр «Перлинка» проведено «Олімпійський день здоров'я», присвячений 

Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

Учасниками заходу, організованого спільними зусиллями управління молоді 
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та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» та відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області, стали 65 дітей. 

Школярі брали участь у спортивних естафетах та перевірили свої 

знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.  

Команди-учасниці нагороджені дипломами управління молоді та спорту 

міської ради, а всі юні спортсмени отримали сувеніри від обласного відділення 

НОК України.  

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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