
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                               за 28 березня 2018 року 
 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 28 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті  питання: 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. 

 

28 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті  питання: про затвердження Програми співфінансування 

робіт з енергозбереження, реконструкції, проведення капітальних ремонтів, 

технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках 

міста Кропивницького; про затвердження істотних умов договору 

енергосервісу; про затвердження дислокацій технічних засобів регулювання 

дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького; про внесення змін  та 

доповнення 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  та доповнень 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». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

28 березня у приміщенні міської ради відбулася презентація Програми 

забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом, 
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яку організував і провів директор Регіонального управління Державного 

фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Артем Погребнюк. 

Ознайомитись із Програмою та визначити у ній роль міської влади 

прийшли на захід міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради 

Андрій Табалов. 

 

28 березня  міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради 

Андрій Табалов провели першу робочу зустріч з представниками офісу 

залучення інвестицій при Кабінеті Міністрів України Віталієм Мазуром та 

Станіславом Базалєєвим. 

Міський голова  відзначив, що у місті приділяється значна увагу цьому 

питанню. По-перше, за останній рік помітно оновлено структуру економічного 

блоку. 29 березня вперше на розгляд сесії міської ради виноситься «Програма 

формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста».               

По-друге, місто вже провело перший муніципальний інвестфорум                                        

«Time to invest» і дві галузеві сесії з енергоефективності та можливостей 

бізнесу, а на 15 травня готується чергова сесія – «Експорт як шлях до 

інвестицій». По-третє, в місті створюється інвестпортал Кропивницького,                    

де буде представлено увесь інвестиційний потенціал міста. 

Головна проблема на цей час - реконструкція системи теплопостачання. 

Тому допомога Офісу підтримки і залучення інвестицій для міста була б дуже 

актуальною. 

 

28 березня під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олега Краснокутського відбулося засідання комісії з питань захисту прав 

дитини. Розглянуті питання: про позбавлення батьківських прав – 1; про 

надання дозволів – 15; про розгляд заяви адміністрації Будинку дитини – 1; 

про припинення опіки над малолітньою дитиною 1; про затвердження 

індивідуальних планів - 65. 

28 березня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті районної у місті ради.  

Розглянуто 5 протоколів, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                     

міста. 

На 5-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу. 

 

28 березня під головуванням голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося засідання районної 

комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання пільг особам, 
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які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам.  

            Розглянуто 144 справи, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 6, пільги – 2, житлової субсидії -  101 

(відмовлено – 1), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 35 

(відмовлено – 1).                                                              

             

Події суспільно-політичного життя 

  Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

28 березня в Кіровоградському академічному українському музично-

драматичному театрі ім. М. Л. Кропивницького відбувся мюзикл                               

«Аліса. Повернути час» з нагоди 15-річчя від дня заснування зразкового 

аматорського колективу - студії хореографічного мистецтва «Аеліта».  

 28 березня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Чайка» - змагання з шашок; ДЮК «Старт» – виховну годину на 

тему: «Ні – шкідливим звичкам!». 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  28 березня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з 

перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Шевченка, Віктора 

Чміленка, Арсенія Тарковського, Генерала Родимцева, Ялтинської, Вокзальної, 

Київської, Руслана Слободянюка, Космонавта Попова, Холодноярської, 

Короленка, Лугової та селища Гірничого. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 12 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано                     

34 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Ситуація на споживчому ринку 

28 березня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного  розвитку,  торгівлі та інвестицій;  спеціалізованої  інспекції 

Міської  ради  міста  Кропивницького,  працівників  поліції  та  міської  

дружини проведено рейдове  відстеження  місць несанкціонованої торгівлі по 

вул. Преображенській (від вул. Преображенської до площі Б.Хмельницького). 
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В  результаті    рейду  спеціалістом  спецінспекції  складено    3 протоколи  

за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення  

(порушення Правил благоустрою міста, торгівля  у невстановленому місці).   

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна  робота стосовно недопущення  “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків.   

Освіта 

 

28 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» відбулася нарада з заступниками 

керівників закладів загальної середньої освіти з виховної роботи та 

директорами центрів естетичного виховання. 

Розглянуто питання: про організацію та впровадження у закладах освіти 

міста програми безпечної життєдіяльності школи «Шкільний поліцейський»; 

про профорієнтаційну роботу з випускниками 2017/2018 навчального року 

закладів загальної середньої освіти міста з набуття військових професій;                     

про заходи з військово-патріотичного виховання учнівської молоді міста;                

про розвиток та активізацію роботи органів учнівського самоврядування;                 

про виконання запланованих заходів з учнівською молоддю міста з нагоди                

80-ї річниці утворення Кіровоградської області; про хід міського конкурсу на 

кращий захід національно-патріотичного спрямування серед закладів освіти 

міста; про проведення міського фестивалю «Писанкове диво»; про активізацію 

діяльності волонтерських учнівських загонів в рамках обласної акції «Зірка 

пам’яті»; про проведення міського військово-патріотичного конкурсу 

учнівської молоді «Майбутній захисник України»; про ХІІ міжнародний 

благодійний фестиваль дитячої творчості «Назустріч мрії»; про  саміт 

проактивних «Б.У.М. – Бажай. Удосконалюй. Мотивуй».   

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       А.Бондаренко 

 

 

 

 


	Події суспільно-політичного життя
	Питання соціально-економічного стану
	Освіта



