
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 06 червня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

 

06 червня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

п’яте засідання дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання. 

В роботі сесії брали участь 28 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. 

На п’ятому засіданні було прийнято 5 рішень, а саме: про звіт голови 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища; про звіт голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів; про звіт голови 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності; 

про звіт голови постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності; про звіт голови постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності; про звіт голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

В роботі дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

оголошено перерву. 

 

06 квітня відбулася зустріч міського голови Андрія Райковича та 

секретаря міської ради Андрія Табалова з членами правління Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

Міський голова окреслив своє бачення і принципи співпраці міської 

влади з громадськістю, ролі Громадської ради у налагодженні 

конструктивного діалогу і прийнятті виважених і зрозумілих громаді рішень 

міської ради. 
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Голова Громадської ради Леонід Лузан проінформував керівництво 

міста про роботу Громадської ради за період з 12 квітня 2018 року, з часу 

обрання нового складу. 

Учасники зустрічі продемонстрували взаємне бажання конструктивно 

співпрацювати на благо територіальної громади міста. 

 

06 червня міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради 

Андрій Табалов  проінспектували хід виконання ремонтних робіт у дитячому 

інфекційному відділенні  стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня». 

 

06 червня під головуванням заступника голови Подільської районної                     

у м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання комісії                         

з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових 

субсидій та пільг.  

Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 2 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 22 (призначено - 18); житлових субсидій – 67 

(припинення субсидії – 50, призначено - 17) та пільг – 1 (призначено - 1). 

 

06 червня  відбулося засідання районної комісії з питань призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії 

населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.  

         Розглянуто 607 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 2, пільги – 2, житлової субсидії - 414,  

соціальних виплат внутрішньо переміщении особам – 60. 

 

06 червня у приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбувся 

семінар голів квартальних комітетів Подільського району за участю 

заступника голови районної у місті ради Артема Постолатія.  

Розглянуто питання: про зміни в пенсійному законодавстві України; про 

співпрацю соціальних працівників територіального центру соціального 

обслуговування  (надання соіціальних послуг) із головами квартальних 

комітетів; про соціальний захист ветеранів. 

 

Діалог влади з народом 

 

 06 червня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 6 заявників з питань:  

надання дозволу на торгівлю квітами, виділення земельних ділянок та ремонту 

покрівлі будинку. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 30 травня по 06 червня в м. Львові проходив чемпіонат України зі 

стрільби кульової серед спортсменів із вадами слуху. Представники відділення 

інваспорту КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Сергій Фомін і 

Олександр Костик, яких тренує Олена Ібрагімова, завоювали 7 нагород. 

Зокрема, в активі Олександра Костика золото та бронза, а Сергій Фомін 

виборов три срібні та дві бронзові медалі.  

06 червня на спортивних майданчиках по вулицях Луганській, 24 та 

Парфьонова, 47 за ініціативи депутата міської ради Вадима Дриги та за 

сприяння управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, 

міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області 

проведено спортивно-масові заходи, присвячені Дню захисту дітей.                         

У спортивних змаганнях брали участь 110 юних мешканців мікрорайонів 

Масляниківка та Никанорівка.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Усі учасники заходів 

отримали солодощі від депутата міської ради Вадима Дриги. 

 

06 червня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи: 

№ 6 – акція «Напиши листа улюбленому герою». Юні читачі писали 

листи Алісі із Задзеркалля, Карлсону, Шерлоку Холмсу, капітану Врунгелю, 

Чарлі із «Шоколадної фабрики». А на останок фотографувались з книгою про 

улюбленого героя; 

№ 19 – бібліотечний арт-фестиваль «Барвиста країна – моя Україна». 

Для дітлахів мікрорайону Космонавтів працювало декілька локацій 

одночасно. Охочі працювати з папером створювали диво-аплікації на теми: 

«Моє дитинство», «Я бажаю Україні…» та «Ми – діти України!». 6 команд 

малювали фарбами на асфальті. Веселкові кольори для малювання 

бібліотекарі виготовили власноруч, тому охочих було дуже багато. Команди 

малювали на теми: «Мир Україні!», «Краса Батьківщини», «Україна на 

глобусі», «Я люблю…», «Мама, папа, я і друзі!», «Літній відпочинок».                          

Для тих, хто бажав отримати тату на пам’ять, працював арт-салон. До готового 

яскравого групового малюнку діти додали кольорову живу 3-Д рамку, так 

відбувся флешмоб «Моя прекрасна Україна». За результатами загального 

голосування найкращі креативні майстри отримали солодощі та нагороди в 

номінаціях: «Кращі арт-художники», «Найкращі колористи», «Майстри 

пензля», «Кращі пейзажисти», «Майстри-тюбики». 
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Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
     

06 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького проведено рейдове відстеження території 

біля стоматологічної поліклініки по вул. Шевченка, 36 щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі непродовольчими товарами. 

За фактом виявлених порушень спеціалістом спеціалізованої інспекції 

складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (торгівля живими квітами). 

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення  “стихійної“ торгівлі  

на тротуарах, газонах та біля житлових будинків. Серед мешканців міста 

розповсюджувалися флаєри «Обережно! Стихійна торгівля!». 

Житлово-комунальна сфера 
 

  06 червня 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: Преображенської, Великої Перспективної, 

Шевченка, Полтавської, Кропивницького, Юрія Краснокутського, 

Леваневського, Котляревського, Солдатської, Яновського, Романа 

Майстерюка, Прирічної, Шкільної, проспекту Перемоги та селища Гірничого. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 9 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано                         

22 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану. 
 

Міжнародне співробітництво 

06 червня відбулася зустріч міського голови Андрія Райковича, 

секретаря міської ради Андрія Табалова, першого заступника голови 

Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Коваленка  з другим секретарем 

посольства Японії в Україні Ясухіро Ікута з нагоди висадження алеї сакур у 

сквері Борців за волю України по вул. Соборній.  

Андрій Райкович та Ясухіро Ікута встановили спеціальний знак та  

полили молоді деревця, висаджені минулої осені в рамках тижня Японiї в 

Україні. 

Міський голова ознайомив представника дипломатичного відомства 

Японії з економічним потенціалом м.Кропивницького та запросив до участі у 

Міжнародній аграрнопромисловій виставці «AgroExpo». 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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