
                             ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    за 24 квітня 2018 року 
 

м. Кропивницький 

        Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

24 квітня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

друге засідання дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання. 

В роботі сесії брали участь 33 депутати міської ради, голова Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради Фросіняк Р.В., голова Новенської 

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

представники засобів масової інформації та громади міста. 

На першому засіданні було прии нято 45 рішень, з них: про 
депутатські запити депутатів міської  ради; 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 затвердження 
нової  редакції  Положення про комісію з розгляду питань щодо надання 
одноразової  адресної  грошової  допомоги мешканцям міста 
Кропивницького; про внесення змін до рішення Міської  ради міста 
Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міськии  бюджет на 
2018 рік»; про затвердження дислокаціи  технічних засобів регулювання 
дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького; про внесення змін до 
рішення Кіровоградської  міської  ради від 23 лютого                         2016 року 
№ 67 «Про затвердження Програми запобігання надзвичаи ним ситуаціям 
та ліквідації  ї х наслідків на 2016-2018 роки»; 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 міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки»;                          
про передачу маи на віи ськовіи  частині А0680; про затвердження 
Положення про громадськии  бюджет (бюджет участі) міста 
Кропивницького в новіи  редакції ; про переи менування комунального 
закладу «Дитячии  будинок «Наш дім» Кіровоградської  міської  ради 
Кіровоградської  області» та затвердження Статуту закладу в новіи  
редакції ; про надання дозволу на безоплатну передачу автомобілів; про 
припинення комунального закладу «Амбулаторія загальної  практики-
сімеи ної  медицини» шляхом перетворення (реорганізації ) 
у комунальне некомерціи не підприємство; про припинення 
комунального закладу «Центр первинної  медико-санітарної  допомоги № 
1 м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації ) у комунальне 
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некомерціи не підприємство; про припинення комунального закладу 
«Центр первинної  медико-санітарної  допомоги № 2 м. Кіровограда» 
шляхом перетворення (реорганізації ) у комунальне некомерціи не 
підприємство; про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  
ради від 15 березня 2017 року № 829                            «Про затвердження 
Міської  програми соціально-правового захисту дітеи , профілактики 
правопорушень у дитячому середовищі та популяризації  сімеи них форм 
виховання на 2017-2019 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»; про регулювання земельних відносин. 

В роботі дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

оголошено перерву. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади   

 

24 квітня начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання:  про участь у місячнику з благоустрою міста; 

про підсумки проведення заходу «Спортивне місто - здорова нація»; про 

організацію роботи шахового павільйону в парку культури та відпочинку 

«Ковалівський»; про дотримання правил пожежної безпеки; про участь                             

в урочистих заходах «Спортивна гордість Кіровоградщини – 2017»; про 

проведення контрольно-перевідних іспитів; про забезпечення чергування                      

у вихідні та святкові дні; про своєчасне присвоєння тренерських категорій. 

 

24 квітня відбулася нарада з педагогами-організаторами дитячо-

юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту. 

Розглянуті питання: аналіз результативності проведених навчально-

виховних заходів в дитячо-юнацьких клубах за минулий тиждень; про 

проведення заходів з нагоди 32-х роковин Чорнобильської трагедії, 

спортивних програм «Сила та здоров’я», 10-го Міжнародного дитячого та 

молодіжного фестивалю пісні і танцю «Об’єднаємо дітей мистецтвом»; про 

контроль за відвідуваністю вихованцями гуртків і секцій, санітарним станом 

прилеглої до клубів територій, протипожежною безпекою в приміщеннях 

клубів та інші. 

 

24 квітня начальник відділу культури і туризму Анна Назарець провела 

нараду з керівниками закладів культури міста. 

 Розглянуті питання: про закінчення опалювального сезону; про технічне 

обстеження та проведення капітальних ремонтів у підвідомчих закладах 

культури; про продовження дії у теплу погоду «Мистецьких вихідних»;  про 
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активну підтримку конкурсу «Голос весни» та фестивалів, проведення яких 

планується за участю дитячих та творчих колективів нашого міста. 

 

24 квітня відбулася прес-конференція начальника управління охорони 

здоров'я Оксани Макарук. Мова йшла про підписання кропивничанами 

декларацій з лікарями первинної ланки. Станом на 23 квітня підписано                        

10,5 тисяч декларацій. Ознайомитись з кандидатурами лікарів первинної 

ланки можна он-лайн на сайті управління охорони здоров’я. Крім переліку 

лікарів, там є фото та дані про професійну діяльність кожного.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій 

 

24 квітня з 09.15 до 10.00 біля приміщення Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградська міська організація ВО “Свобода” проводила 

акцію на підтримку “антиолігархічного пакету докорінних перетворень”. 

Кількість учасників — до 20 осіб. 

В ході акції активісти партії проводили інформаційну роботу з 

мешканцями міста щодо необхідності “деолігархізації” української держави. 

Захід проводився під Державним Прапором України, червоно-чорними 

прапорами, прапорами ВО “Свобода” та лозунгами: “За антиолігархічний 

пакет докорінних перетворень!”, “Повернемо власність олігархів державі!”, 

“Геть олігархію — лютого ворога середнього класу!”, “Геть олігархію — 

причину зубожіння українців!”, “За соціальну і національну справедливість!”. 
 

Діяльність громадських організацій 

 

24 квітня о 12.00 біля пам'ятного знака Хачкар Спілка вірмен України 

в Кіровоградській області організувала мітинг у зв'язку з вшануванням пам'яті 

жертв трагедії вірменського народу в 1915 році.  Кількість учасників —                            

до 50 осіб. Захід проводився під Державними Прапорами України та Вірменії. 

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих вірмен. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

          24  квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді управління 

молоді та спорту проведено заходи:  ДЮК «Ровесник» - зустріч з 

представниками міської ветеранської організації «Союз Чорнобиль України»; 

ДЮК «Барс» - виховна година на тему: «Мужність і біль Чорнобиля» з нагоди 

32-х роковин Чорнобильської катастрофи. 

 

 24 квітня у художньо-меморіальному музеї О. О. Осмьоркіна відбувся 

концерт муніципального камерного хору Юрія Любовича «Образи минулих 

століть».  
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 Під час проведення заходу звучали композиції таких відомих 

музикантів, як Клаудіо Монтеверді, Георг Фрідріх Гендель, Вольфган Амадей 

Моцарт. Вперше був задіяний меморіальний рояль Олександра Осмьоркіна 

згідно із бажанням у заповіті дружини художника. На заході були присутні 

музиканти, художники, архітектори, студенти. 

 

24 квітня в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 проведено 

«Олімпійський день здоров'я», присвячений 80-й річниці утворення 

Кіровоградської області. У заході, організованому завдяки співпраці 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського 

центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, 

брали участь 92 учасники. Юні спортсмени змагалися у спортивних 

конкурсах, перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської 

вікторини. 

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи 

від обласного відділення НОК України. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

24 квітня 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, працівника поліції  та із залученням 

наряду патрульної поліції (екіпаж № 102) проведено рейдове  відстеження  

місць несанкціонованої торгівлі по вул. Преображенській                                                                      

(від вул. Пашутінської до площі Б. Хмельницького). 

В результаті проведення рейду несанкціонована торгівля була 

припинена. 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 

 

24 квітня директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі он-лайн 

нараду з директорами закладів загальної середньої освіти міста. 

Розглянуто питання:  про типові освітні програми для 2-11-х класів;                       

про проведення ІІІ (очної) сесії для вчителів початкових класів, які будуть 

працювати в перших класах у 2018/2019 н.р.; про проведення тренінгів для 

вчителів англійської мови, які будуть викладати предмет у перших класах у 
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2018/2019 н.р.; про надання інформації до книги «Обдарована молодь 

Кіровоградщини»; про набір учнів у секції Кіровоградської Малої академії 

наук учнівської молоді на 2018/2019 н.р. 

 

24 квітня  на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» відбулася презентація проекту                        

«Електронний підручник». 

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                            О.Разуменко 
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