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                                за 27 лютого 2018 року 
 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

27 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

 Розглянуто та прийнято 15 питань, серед яких: про виконання міського 

бюджету за 2017 рік та заходи на 2018 рік; про встановлення розміру 

кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості 

будівництва; про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади м.Кропивницького частини теплової 

мережі. 

 

27 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося позачергове 

засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

Розглянуто питання:        про вжиття попереджувальних заходів у зв’язку 

із складними погодними умовами, які  очікуються 27-28 лютого 2018 року на 

території міста та у першій декаді березня 2018 року; про обмеження 

газопостачання ВАТ «Кіровоградгаз» теплогенеруючим підприємствам; про 

роботу міської інфраструктури в період снігового стихійного 

гідрометеорологічного явища. 

За результатами роботи комісії поставлено конкретні завдання 

керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і 

організацій. 

 

27 лютого відбулось публічне представлення інформації про бюджет за 

бюджетними програмами 2017 року головними розпорядниками коштів 

міського бюджету: заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександром  Грабенком, начальником управління 

капітального будівництва Віктором Ксенічем, начальником управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Родіоном Владовим, начальником управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення Сергієм Коваленком, начальником 

управління економіки Андрієм Паливодою, начальником управління торгівлі 

та побутового обслуговування населення Сергієм Грабовським, начальником 

управління Державного архітектурно-будівельного контролю Андрієм 

Сліпченком  та начальником спеціалізованої інспекції Андрієм Максютою. 
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27 лютого начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  

          Розглянуто питання:  про тепловий режим; про стан захворюваності на 

грип та ГРВІ в ДЮСШ; про дотримання трудової дисципліни та розкладу 

навчально-тренувальних занять; про заборону збору коштів з дітей, які 

займаються в закладах, підпорядкованих управлінню молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького. 

  

    27 лютого заступник начальника управління молоді та спорту 

Катерина Черкасська провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз 

проведених заходів за минулий тиждень; про підготовку та проведення заходів 

на наступний тиждень; про контроль за температурним режимом та 

моніторинг рівня захворюваності дітей; про контроль за відвідуваністю груп в 

гуртках і секціях, санітарним станом прилеглої до клубів території, 

протипожежною безпекою; про встановлення кнопки виклику в ДЮКах. 

 

     27 лютого у приміщенні міської ради відбулося пленарне засідання 

двадцятої сесії Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого 

скликання.  

    Розглянуто та прийнято рішення: «про впровадження Державного 

стандарту догляду вдома у територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району міста 

Кропивницького, про стан надання населенню Подільського району                                    

м. Кропивницького субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива управлінням соціального захисту населення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради за 2017 рік; про виконання Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Подільського району                             

м. Кропивницького на 2017 рік; про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Подільського району міста 

Кропивницького на 2018 рік; про внесення змін до рішення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради від 09 грудня 2016 року № 69 «Про 

затвердження списку присяжних Ленінського районного суду міста 

Кіровограда», про внесення змін до рішення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради від 23 червня 2017 року № 92 «Про перейменування 

виконавчих органів районної у місті ради». 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

27 лютого у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 
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  № 5 – конкурс «Найкращий читач України – 2018». Юні читачі брали 

участь у вікторинах «Знавці», «Герої казок Шарля Перро», «Що за герой?». 

Діти із задоволенням розповідали у театралізованій формі про улюблених 

літературних героїв; 

№ 7 – фотоконкурс «Книга живе у моєму домі». Читачі із захопленням 

розповідали про свої літературні уподобання. Гарні результати показали 

учасники батлу, вправно впоравшись із завданням на знання різножанрової 

літератури (вікторина «Розсипанка»). У творчому конкурсі «Мелодія слова» 

діти продемонстрували свої декламаторські здібності. 

          

   27 лютого в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Зоряний» - майстер-клас «Квіти для мами» в гуртку 

бісероплетіння;  ДЮК «Скіф» – перегляд відеоролику «Здоровий спосіб життя 

– основа цивілізації людей»;  ДЮК «Ровесник» – годину спілкування з 

удосконалення рідної мови «Наша рідна українська мова». 

 

Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

27 лютого о 10.00 на площі Героїв Майдану Координаційна рада 

ветеранських і громадських організацій Кіровоградської області організувала 

мітинг за участю ветеранів силових структур Кіровоградської області                               

“з приводу невиконання Урядом України вимог чинного законодавства про 

перерахунок пенсій пенсіонерам силових структур”. Кількість учасників —            

до 100 осіб. 

Перед присутніми виступили представники Координаційної ради 

ветеранських і громадських організацій Кіровоградської області, які вимагали 

від влади здійснення перерахунку пенсій. Учасники підготували відповідне 

звернення до Верховної Ради, Кабінету Міністрів України,              

Кіровоградської ОДА. 

 

Питання соціально-економічного стану 

                Соціальна політика 

 

27 лютого до бюджету міста Кропивницького надійшла  субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 

будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 79 052,7 тис. 

грн.  

Зазначені кошти перераховані районним у місті радам, а саме: 

Фортечному району – 54 075,3 тис. грн, Подільському району – 24 977,4 тис. 

грн  для погашення у повному обсязі заборгованості, яка утворилася станом на                    

01.01.2018 р. по послугах з тепло-, водопостачання і водовідведення,  
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постачання електричної енергії та часткової заборгованості по природному 

газу. 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко 


