
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 15 травня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 15 травня 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 заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В., керівники виконавчих органів 

міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості.  

Розглянуті  питання: про зняття з контролю окремих рішень Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання; про надання згоди на безоплатну 

передачу до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького розподільчого пункту міської електромережі; 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 визначення замовника по об’єкту «Капітальний ремонт 

вул. Бєляєва в м. Кропивницькому»; про утворення наглядових рад в 

комунальних підприємствах Міської ради міста Кропивницького; про розгляд 

проекту Програми спільного фінансування та підтримки об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому на                        

2018-2021 роки. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

15 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання 

конкурсної комісії з визначення перевізника на міському автобусному 

маршруті загального користування. У засіданні брали участь члени конкурсної 

комісії, до складу якої входять представники громадських організацій, 

контролюючих органів і органів виконавчої влади, та керівники                         

підприємств-перевізників, що подали документи на участь у конкурсі: 

ПП «Автобаз-Кіровоград», ПП «ОЛІКС», КТ «Автолегіон-Варванської Ю.В.», 

ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс», ПП «УкрАвтоІнвест», ТОВ «Авто-                        

Строй 2017».  

За результатами конкурсу визначено перевізниками:                                        

ПП «Автобаз-Кіровоград» (маршрут № 14), ПП «ОЛІКС»                                           

(маршрути № 3, 21, 108), КТ «Автолегіон-Варванської Ю.В.»                               

(маршрути № 4, 111, 134), ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс» (маршрут № 18),        
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ПП «УкрАвтоІнвест» (маршрути № 5, 8, 11, 126) з подальшим укладанням 

договору на перевезення терміном на 5 років. 

Підприємства ТОВ «Авто-Строй 2017» (маршрут № 111-а) та                               

ПП «Автобаз-Кіровоград» (маршрут № 18) до участі в конкурсі були не 

допущені у зв’язку з невідповідністю вимогам чинного автотранспортного 

законодавства. 

15 травня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 
 Розглянуто 7 проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття громадянки К***на квартирний облік;                 

про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які 

користуються правом першочергового одержання жилих приміщень;                         

про взяття громадян на квартирний облік; про надання ордерів на жилі 

приміщення в будинках; про розподіл квартири; про надання квартири; про 

ліквідацію квартирного обліку Управління Міністерства внутрішніх справ 

України в Кіровоградській області та прийняття облікових справ працівників 

Управління. 
 Комісія також розглянула 9 звернень від громадян, установ та 

організацій з житлових питань. 

 

  15 травня під головуванням заступника голови адміністративної комісії 

– головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного 

управління Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

    Розглянуто 80 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 55 протоколах на 

загальну суму 55 981 грн. Закрито провадження по 18 протоколах. Розгляд 

матеріалів щодо 5 протоколів перенесено на наступне засідання. Матеріали 

адміністративної справи щодо 2 протоколів направлено для розгляду за 

належністю за місцем проживання правопорушника. 

 

15 травня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про благоустрій прилеглих територій до спортивних 

закладів; про дотримання санітарного порядку у  приміщеннях загального 

користування дитячо-юнацьких спортивних шкіл; про проведення 

Олімпійського дня здоров’я в ЗОШ № 29; про оздоровлення вихованців 

КДЮСШ в літній період; про участь у міських заходах з нагоди Дня 

вишиванки; про проведення перевідних іспитів; про формування плану 

спортивно-масових заходів на червень 2018 року. 



3 

 

15 травня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина 

Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту                 

Людмила Дорохіна провели нараду з педагогами-організаторами та 

керівниками гуртків і секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. 

Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про 

організацію та проведення заходів з нагоди Дня вишиванки та Дня захисту 

дітей, міської спартакіади «Юність»; про контроль за протипожежною 

безпекою, відвідуваністю груп в гуртках і секціях та санітарним станом 

прилеглої до клубів території. 
 

15 травня відбулася прес-конференція начальника управління освіти 

Лариси Костенко, начальника відділу сім'ї та молоді управління молоді та 

спорту Людмили Дорохіної, начальника відділу культури та туризму Анни 

Назарець. Мова йшла про організацію літнього відпочинку дітей  та заходи, 

які очікують на кропивничан 17-19 травня. 

За інформацією Лариси Костенко, основними пріоритетами організації 

та оздоровлення відпочинку дітей влітку 2018 року буде організація 

профільних загонів мовного, художньо-естетичного, економічного, 

спортивного та хореографічного напрямків, робота центрів естетичного 

виховання та позашкільних навчальних закладів. 

Людмила Дорохіна повідомила, що для організації літнього відпочинку 

дітей пільгових категорій у міському бюджеті Кропивницького було 

передбачено кошти у сумі 700 тисяч гривень.  За ініціативою міського голови 

Кропивницького Андрія Райковича при коригуванні бюджету за І квартал      

2018 року додатково з бюджету міста було виділено ще 1 мільйон 300 тисяч 

гривень. 
 

15 травня  під головуванням голови комісії Закаблуковського В.О. 

відбулося засідання адміністративної комісії при  виконавчому комітеті 

Фортечної районної у м.дКропивницькому ради. Розглянуті                                                 

34 адміністративні справи, по яких винесено такі рішення: накладено штрафи 

–  на 12 осіб; оголошено усні зауваження – 12 особам;  закрито за відсутністю 

складу адмінправопорушення – 2 справи; перенесено розгляд – 1 справи; 

повернуто на доопрацювання – 7 справ. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

15 травня у бібліотеці-філії № 5 МЦБС проведено конкурс малюнків 

«Щаслива родина». На захід були запрошені діти молодшого та середнього 

шкільного віку разом з батьками. Для них бібліотекарі провели огляд 

літератури «Книжкова торбина для всієї родини», під час якого 

популяризували родинне читання. А потім діти за допомогою олівців і фарби 

втілювали на папері традиції своєї родини, бажання та мрії.  
 

15 травня в дитячо-юнацькому клубі «Вогник» відділу сім’ї та молоді 

проведено виховний захід до Дня вишиванки. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

15 травня  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 міської дружини 

проведено рейдове  відстеження  місць несанкціонованої торгівлі по                           

вул. Преображенській (від вул. Пашутінської до площі Богдана 

Хмельницького, сквер “Центральний”). 

В  результаті рейду  спеціалістом спецінспекції складено 3 протоколи за 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(порушення правил благоустрою міста), працівником поліції складено                           

1 протокол за статтею 160 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (торгівля з рук у невстановлених місцях). 

 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 

 

15 травня директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі он-лайн 

нараду з директорами закладів загальної середньої освіти міста. 

Розглянуті питання:  про проведення тренінгів для вчителів початкових 

класів, які будуть викладати предмети у 1-ому класі у 2018/2019 н.р.; про 

організацію роботи літнього відпочинку дітей у таборах з денним 

перебуванням; про проведення серпневої наради. 

 

15 травня  начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

нараду з керівниками закладів освіти міста.   

Розглянуті питання: представлення новопризначеного директора      

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Бутакової Т.В.; про організацію харчування учнів та 

попередження розповсюдження гострих кишкових інфекцій; про особливості 

прийому дітей у заклади освіти у 2018/2019 р.н; про закінчення 2017/2018 н.р. 

та проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного 

оцінювання в закладах освіти; про результати  індивідуального  навчання в 

2017/2018 н.р.; про запровадження практики проведення лінійок 31.05.2018 

року у альтернативній формі; про оприлюднення освітніх програм; про 

благоустрій території. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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