
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 05 червня 2018 року 

 
м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

 

05 червня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

четверте засідання дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 40 депутатів міської ради, голова Подільської 

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

районної у місті Кропивницькому ради Кришко О.В., голова Новенської 

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

представники засобів масової інформації та громади міста. 

 До початку сесії міський голова Андрій Райкович і секретар міської ради 

Андрій Табалов вручили кращим журналістам обласного центру нагороди 

міської ради та її виконавчого комітету: вiдзнакою «За заслуги» II ступеня 

нагороджено ветерана кропивницької журналістики, заслуженого журналiста 

України, члена Нацiональної спiлки краєзнавцiв Юрiя Матiвоса; подяки за 

особистий внесок у розвиток інформаційного простору Кропивницького, 

високий професіоналізм і сумлінну працю отримали: журналiст 

iнформацiйного iнтернет-порталу «Перша електронна газета» Дмитро 

Васильєв, кореспондент вiсника мiської ради Кропивницького «Вечiрня 

газета» Юрiй Лiсниченко та кореспондент ПАТ «Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя України» «Кiровоградська регiональна редакцiя» 

Iнна Примак. 

            Також було вперше вручено премію переможцю міської журналістської 

премії імені Віталія Ципіна. Ним став кореспондент газети «21-й канал» 

Володимир Полiщук. 

На четвертому засіданні було прийнято 36 рішень, а саме: про внесення 

змін до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від                         
17 вересня 2013 року № 2456; про передачу майна Кропивницькому міському 

військовому комісаріату; про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради»; про реорганізацію 

виконавчого органу та внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29 липня 2014 року № 3263 («Про структуру, загальну чисельність та штати 

апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради»); про затвердження складу комісії з 

розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького; про внесення змін до Заходів щодо 
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реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки, 

затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 759 (зі змінами); 

про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поминального обіду; про внесення змін та доповнень 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»; про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про міський 

бюджет на 2018 рік»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 68 «Про затвердження Програми реалізації 

вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2016 - 2018 роки»; 

про найменування провулка; про надання згоди на безоплатну передачу до 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького 

розподільчого пункту міської електромережі; про оптимізацію мережі закладів 

освіти; про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків 

від абонентської плати за користування квартирними телефонами; про 

внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 

№ 1429; про зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання; про створення комунального закладу 

«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради 

міста Кропивницького»; про доповнення до Плану діяльності Міської ради 

міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік; 

про передачу майна військовій частині А0680; про передачу майна військовій 

частині А1840; про передачу паливно-мастильних матеріалів Кропивницькому 

міському військовому комісаріату; про передачу майна військовій частині 3011 

Національної гвардії України; про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 27 червня 2017 року № 982 «Про затвердження Програми 

матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на                                         
2017-2018 роки»; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1595 «Про припинення 

комунального закладу «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 

шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство»; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1596 «Про припинення 

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1                      
м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство»; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1597 «Про припинення 

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2                  

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство»; про затвердження Положення про конкурс на 
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посаду керівника закладу загальної середньої освіти міста Кропивницького; 

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 внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1569 «Про затвердження 

Програми висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та                          

її виконавчого комітету на 2018 рік»; 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 затвердження Програми спільного фінансування та 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті 

Кропивницькому на 2018 - 2021 роки; про тимчасові обмеження;                                                

про регулювання земельних відносин. 

Міський голова Райкович А.П. оголосив повідомлення депутатської 

фракції політичної партії „Блок Петра Порошенка „Солідарність” про 

виключення депутата Товстогана Богдана Сергійовича зі складу фракції.  

В роботі дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

оголошено перерву. 

П’яте засідання дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

відбудеться 06.06.2018. Початок о 12.00. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 05 червня під головуванням   керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 
 Розглянуто проект рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького про взяття громадян на квартирний облік та 4 звернення 

громадян з житлових питань. 

 

05 червня 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 61 протокол про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 31 протоколу на 

загальну суму 35700 грн. Закрито провадження по 25 протоколах. Розгляд 

матеріалів по 5 протоколах перенесено на наступне засідання. 
 

05 червня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту 

Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами та 

керівниками гуртків та секцій дитячо-юнацьких клубів відділу сім’ї та молоді. 
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     Розглянуті питання: аналіз результативності проведених навчально-

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

організацію та проведення запланованих колективних заходів на поточний 

тиждень;  про підготовку звітів про  роботу за підсумками 2017/2018 н. р.,                                          

про підготовку приміщень клубів до  ремонтних робіт та інші. 

 

05 червня відбулась виїзна прес-конференція начальника управління 

освіти Лариси Костенко в НВО № 16. Мова йшла про роботу «Літньої школи 

бізнес-лідерства». Зі 140 дітьми, які виявили бажання пройти курс навчання у 

ній, працюватимуть 25 найкращих тренерів міста, а також психологи. 

05 червня відбулась прес-конференція регіонального координатора                     

ВІ «Активна Громада» у м.Кропивницькому Анатолія Стояна. Мова йшла про 

проект «Публічні електронні консультації», започаткований Міською радою 

міста Кропивницького спільно з громадською організацією «Інститут 

«Республіка». Завдяки даному проекту можна, наприклад, визначитися                           

із першочерговістю реконструкції міських парків: «Ковалівський» чи 

«Перемоги» (міський сад). 

05 червня у приміщенні Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького відбулося пленарне засідання двадцять першої сесії 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання.  

На пленарному засіданні двадцять першої сесії районної у місті ради 

прийняті рішення: «Про звіт про виконання районного у місті бюджету за     

2017 рік», «Про звіт про виконання районного у місті бюджету за І квартал           

2018 року», «Про звіт про роботу управління соціального захисту населення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради», «Про звіт про роботу 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Подільського району міста Кропивницького» та «Про внесення змін 

до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого 

скликання від 22 грудня 2017 року № 107 «Про районний у місті бюджет на 

2018 рік». 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

05 травня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи: 

№ 14 – фан-паті «Дитинства яскрава мить». Діти змагалися в 

різноманітних конкурсах: відгадували загадки, розв’язували інтелектуальні 

задачі, складали пазли, розшифровували таємниці лабіринту, демонстрували 

спритність у вправах з м’ячем; 

№ 2 – гра-конкурс «Людина і природа – то одне єдине, і годує нас 

природа, як матінка сина» з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища. Юнаки та дівчата переглянули відеофільм та викладку літератури 

«Знати. Любити. Берегти», здійснили подорож у світ природи, брали участь у             
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грі-вікторині, яка складалася з конкурсів «Ерудит», «Упізнай мене», 

«Аукціон», «Хто більше?», «Анаграми» та «Прислів'я і приказки про тварин».  

 

05 червня відбувся черговий розважально-просвітницький квест для 

школярів на знання  архітектурної спадщини міста Кропивницького “Подорож  

вулицями старого міста”.  Цього разу змагалися між собою учні                                              

6-Б та 6-В класів НВО „Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр 

естетичного виховання”. 

 Працівники бібліотеки для юнацтва ім. Євгена Маланюка                                        

(вул. Дворцова, 15/6) провели для учасників коротку оглядову екскурсію по 

будівлі та були ведучими квесту. 

 За додержанням правил спостерігали розробники квесту -  спеціалісти 

відділу з охорони культурної спадщини управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста Кропивницького. 

 Підсумком квесту стало визначення переможців, нагородження 

солодкими призами та грамотами, а також символічна передача квесту до 

інших двох класів колегіуму. 
  

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

05 червня на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” начальник 

відділу інспектування навчальних закладів  управління освіти Світлана 

Кумпан  провела нараду з керівниками закладів освіти міста.   

Розглянуті питання: про  проведення державної підсумкової атестації, 

зовнішнього незалежного оцінювання в закладах освіти міста, переведення та 

випуск учнів; про результати моніторингу прийому до 1-х класів за новим 

порядком зарахування; про відрахування та переведення учнів до державних 

та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти; про підготовку закладів освіти міста до нового навчального року;                  

про терміни видачі документів про освіту з відзнакою та порядок оформлення 

передруків; про підсумки вивчення стану дотримання установчих документів 

у закладах освіти міста. 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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