
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 30 травня 2018 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

30 травня 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 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 регулювання земельних відносин. 
 

30 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: начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького Кухаренко В.І, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про внесення доповнення до рішення міської ради 

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 доповнення до рішення міської ради від 

17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки». 

Діяльність органів влади на місцях 

30 травня  під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про усиновлення – 3; про 

позбавлення батьківських прав - 4; про встановлення опіки над майном                     

дитини – 4; про встановлення опіки – 1; про визначення місця проживання 

дітей – 1; про надання дозволів – 3. 

 



 

 

30 травня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення 

рекомендувати для нагородження: відзнакою міської ради та виконавчого 

комітету м. Кропивницького "За заслуги" ІI ступеня Голуба Дмитра 

Вадимовича, депутата Фортечної районної у  м.  Кропивницькому ради 

сьомого скликання  з нагоди Дня Конституції України; Почесною грамотою 

міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького - Зінченко Анну 

Василівну, сестру медичну педіатричного відділення № 1 Кіровоградської 

дитячої міської лікарні з нагоди Дня медичного працівника та колектив 

народного аматорського хору „Ветеран” (керівник Карпова Вікторія 

Миколаївна) з нагоди 30-річчя з дня створення хорового колективу. 

 

30 травня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про виконання поточних ремонтів; про 

оздоровлення учнів-спортсменів; про участь у загальноміських заходах з 

нагоди Дня захисту дітей; про проведення інструктажів з безпечної поведінки 

на водоймах, в лісі тощо; про підсумки проведення диспансерних оглядів. 

 

30 травня відбулося засідання комісії з питань призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, житлових субсидій та пільг при виконавчому комітеті 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 13 (призначено - 13); житлових субсидій – 73 (стосовно 

припинення - 60, призначено - 13), державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 1 (призначено - 1) та пільг – 1 (призначено – 1). 
 

 

 

 30 травня стартувала галузева сесія Муніципального інвестиційного форуму 

"Time to invest" на тему: "Експорт як шлях до інвестицій". 

У сесії брали участь очільники міської та обласної влади, представники 

профільних департаментів міськради Кропивницького та Кіровоградської 

ОДА, представник Департаменту економічної політики Представництва ЄС в 

Україні Оксана Попруга, київський тренер-консультант з експорту Олег 



Мирошниченко, представники Офісу із залучення та підтримки інвестицій 

Віталій Мазур та Станіслав Базалєєв, координатор Європейської Бізнес 

Асоціації у Дніпрі Катерина Присяжнюк, а також представники бізнес-сфери 

міста та області. 

Під час сесії директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Андрій Паливода розповів про досягнення у сфері економіки та 

інвестування з часу заснування форуму в листопаді 2016 року: налагоджено 

співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією NEFCO в 

рамках організації проекту підвищення енергоефективності в навчальних 

закладах, розпочато комунікацію з Європейським Банком Реконструкції та 

Розвитку стосовно участі в двох проектах "Модернізація громадського 

транспорту" та "Енергоефективність громадських будівель", налагоджена 

співпраця з енергосервісними компаніями, підписано меморандуму про 

співпрацю між міською радою та ДП "ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИ", 

Міжнародною громадською організацією "Центр сприяння житловим та 

муніципальним реформам" та ВАТ по газопостачанню щодо змоги розпочати 

проект модернізації систем опалення в житлових будинках Кропивницького. 

Саме в рамках цього форуму було проведено вдруге Всеукраїнську 

спеціалізовану виставку з питання енергозбереження. Її учасниками були 

профільні компанії з різних регіонів України. 

Під час сесії відбувся обмін досвідом та напрацюваннями щодо покращення 

розвитку бізнесу та економіки Кіровоградщини на міжнародному рівні, 

обговорено можливості налагодження бізнес-зв'язків із потенційними 

закордонними партнерами. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

29-30 травня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2           

вперше проведено серед шкіл мікрорайонів (НВО № 1, ЗОШ № 2, 12) 

спортивний захід «Рідному місту спортивна молодь». У заході, 

організованому завдяки співпраці управління молоді та спорту, управління 

освіти, міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 

відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській 

області і депутата Міської ради міста Кропивницького Олександра 

Шамардіна, брали участь близько 150 учасників. Юні спортсмени змагалися у 

спортивних конкурсах, перевірили свої знання, відповідаючи на запитання 

олімпійської вікторини. 

Переможці та призери змагань нагороджені кубками, медалями та 

спортивною літературою від обласного відділення НОК України, а також 

грамотами і спортивним інвентарем від депутата Міської ради міста 

Кропивницького Олександра Шамардіна. 

 

https://gre4ka.info/sport


30 травня в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна втретє 

відбулися урочистості з нагоди нагородження переможців художнього 

конкурсу «Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря з нагоди Міжнародного 

дня захисту дітей. 

За рішенням журі конкурсу переможцями стали 29 учасників віком                                  

від 7 до 22 років, художні твори яких відзначені Дипломами І, ІІ, ІІІ ступеню 

в трьох номінаціях: учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів, шкіл естетичного виховання; учні художніх студій та гуртків 

образотворчого мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів; студенти 

вищих навчальних закладів мистецького та гуманітарного профілю за 

відповідними віковими категоріями. 

Понад 50 учасників у всіх номінаціях отримали подяки та нові, засновані 

в цьому році, відзнаки членів журі і оргкомітету.  

Відзначені були Подяками також викладачі, вихованці яких стали 

переможцями конкурсу.  

Всі учасники конкурсу, чиї твори були відзначені журі, отримали ще й 

надані відділом культури і туризму заохочувальні призи, - фарби, пензлі, 

альбоми, матеріали для виготовлення декоративних виробів та інші  предмети 

творчої праці художників. 

 

 

 30 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено: 

спортивні заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей за участі 

вихованців ДЮКів «Старт», «Україна» та «Моноліт» (спортивний майданчик 

біля ДЮКу «Старт»); святкові заходи на мікрорайоні за участі вихованців 

ДЮКу «Ровесник» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей (двір вул. 

Вокзальна, 33). 

  

   

 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

30 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, працівників  міської дружини та  поліції  

проведено рейдове  відстеження  місць несанкціонованої торгівлі по                              



вул. Преображенській (від вул. Пашутінської до площі Богдана 

Хмельницького, сквер “Центральний”). 

Під час  рейду   спеціалістом  спецінспекції складено 2 протоколи  за 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(порушення правил благоустрою міста).   

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. 

  

Житлово-комунальна сфера 

 

  30 травня 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: Холодноярської, Юрія Краснокутського, Панаса 

Михалевича, Добровольського, Гагаріна, Єгорова, Шевченка, Вокзальної, 

Івана Похитонова, Юрія Олефіренка, Великої Перспективної, 

Преображенської, Руслана Слободянюка, Садової, Бєляєва, Академіка 

Корольова, проспекту Університетського та провулку Фортечного. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано                         

17 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 
 

30 травня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» спеціаліст відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти Ольга Журавльова провела 

нараду з заступниками керівників закладів загальної середньої освіти з 

виховної роботи та директорами центрів естетичного виховання. 

Розглянуті питання: про проведення свята Останнього дзвоника у 

закладах освіти міста; про організацію проведення Міжнародного дня захисту 

дітей 01 червня 2018 року; про підсумки проведення міського конкурсу на 

кращий захід національно-патріотичного спрямування серед закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти міста; про організацію змістовного 

дозвілля учнівської молоді міста у пришкільних таборах влітку 2018 року; про 

підсумки обласного фестивалю «Єврофест-2018» з нагоди Дня Європи                          

в Україні у 2018 році; про підсумки відкритого чемпіонату міста 

Кропивницького з військово-тактичних видів спорту «Кращий з кращих»;                

про відзначення 22-ї річниці Конституції України; про організацію підготовки 

до відзначення у місті 27-ї річниці незалежності України; про підсумки роботи 



міського парламенту дітей (МПД) за 2017/2018 навчальний рік та планування 

роботи на 2018/2019 навчальний рік; про підсумки художнього конкурсу 

«Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря до Міжнародного дня захисту 

дітей у 2018 році; про проведення пожежно-технічної виставки у музеї 

Управління ДСНС України в Кіровоградській області. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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