
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 12 липня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

12 липня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

На засіданні були присутні: заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В., голова Фортечної районної у 

місті Кропивницькому ради Кришко О.В., керівники виконавчих органів 

міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про внесення змін 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 та 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 до рішення 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 Кіровоградської міської ради 

від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста 

на 2017-2019 роки»; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на                   

2018 рік». 

 

12 липня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

сьоме засідання дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання. 

На початку засідання сесії міський голова Райкович А.П. та секретар 

міської ради Табалов А.О. привітали: Ігоря Демчука, переможця міської премії 

фотохудожників імені Василя Ковпака за 2018 рік, фотокореспондента газети 

«Народне слово» та вручили диплом, а також членів національної 

Дефлімпійської збірної команди України з плавання: Ірину Терещенко, 

заслуженого майстра спорту України з плавання; Дар’ю Тарасенко, майстра 

спорту України міжнародного класу; Олену Кузніцову, заслуженого тренера 

України, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України,  за 

здобуті 14 нагород на чемпіонаті Європи з плавання серед спортсменів з 
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вадами слуху, що проходив з 02 по 07 липня 2018 року в м. Люблін (Польща), 

й вручили їм Подяки Міської ради та Виконавчого комітету міста 

Кропивницького. 
 

В роботі сесії брали участь 35 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 засіданні було прийнято 48 рішень, а саме: про депутатський запит 

депутата міської ради Краснокутського О.В.;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 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження 

Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2019 роки»; про внесення змін та 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 до рішення 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 проведення інвентаризації земель комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького; про визначення 

замовника по об’єкту «Капітальний ремонт вул. Бєляєва в                                                          

м. Кропивницькому»; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263  («Про затвердження 

Програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 

2017-2018 роки»); про делегування прав замовника комплексної 

електрифікації територій в районі вулиці Айвазовського та провулка 

Санаторного у м. Кропивницькому ПрАТ «Кіровоградобленерго»;                                

про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель міста Кропивницького Кіровоградської області; про визнання таким, 

що втратило чинність рішення міської ради від 29.01.2013 № 2231                            

(«Про затвердження Тимчасового положення про порядок передачі (надання) 

земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових територіях 

багатоквартирних будинків міста Кіровограда»); про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 830                                         

«Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті 

Кропивницькому на 2017-2019 роки»; про перейменування Кіровоградської 

дитячої художньої школи імені О.О.Осмьоркіна та затвердження Статуту 

ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ О.О.ОСМЬОРКІНА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції; про перейменування Кіровоградської 

дитячої школи мистецтв та затвердження Статуту ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ 

МИСТЕЦТВ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції; про 
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перейменування Кіровоградської музичної школи № 1 

ім. Г.Г.Нейгауза та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 1 

ІМ. Г.Г.НЕЙГАУЗА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції;                           

про перейменування КЗ «Кіровоградська музична школа № 2 

ім. Ю.С.Мейтуса» та затвердження Статуту КЗ «МУЗИЧНА ШКОЛА № 2 

ІМ. Ю.С.МЕЙТУСА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій редакції;                        

про перейменування Кіровоградської музичної школи № 3 

та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 3 МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції; про перейменування Кіровоградської 

музичної школи № 4 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 4 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції; про перейменування 

Кіровоградської міської централізованої бібліотечної системи та затвердження 

Статуту МІСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції; про перейменування комунального 

закладу «Кіровоградський міський літературно-меморіальний музей 

І.К.Карпенка-Карого» та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ І.К.КАРПЕНКА-

КАРОГО МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій редакції; про 

перейменування Кіровоградського музею музичної культури та затвердження 

Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРОПИВНИЦЬКИЙ МУЗЕЙ 

МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІМ. К.ШИМАНОВСЬКОГО» у новій редакції; про 

перейменування комунального закладу «Кіровоградський художньо-

меморіальний музей О.О.Осмьоркіна» та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 

О.О.ОСМЬОРКІНА» у новій редакції; про передачу майна військовій частині 

А0680; про внесення змін 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 затвердження Програми розвитку та збереження зелених 

насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки; про внесення змін до 

рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження 

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 

2016-2018 роки»; про продовження терміну дії Програми «місцевих стимулів» 

для працівників охорони здоров'я; про впровадження пілотного проекту щодо 

організації електронних торгів (конкурсів) на право оренди комунального 

майна з використанням електронної торгової системи «Prozorro. Продажі»; про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 

№ 2774 «Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного 

кадастру у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської 

міської ради на 2014-2018 роки»; про звільнення на 50% від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп 

по зору; про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-

комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при 

виконанні службових обов’язків в Республіці Афганістан; про внесення змін 
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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 умов оплати праці посадових осіб Міської 

ради міста Кропивницького; про регулювання земельних відносин. 

В роботі дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

оголошено перерву. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

 12 липня під головуванням т.в.о. заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулось засідання 

комісії з питань підбору та направлення дітей на оздоровлення до дитячих 

закладів оздоровлення за рахунок міського бюджету. За результатами 

розгляду заяв на оздоровлення до ТОВ “КО “Перлина Чорномор'я” 

направляється група дітей в кількості 43-х осіб. 

Події суспільно-політичного життя 

Громадсько-політична акція протестного характеру 

12 липня з 09.00 до 10.00 на площі перед будівлею міською ради 

проводилося пікетування з вимогою припинити у місті неконтрольовану 

виробку дерев у комерційних цілях. 

У заході брали участь представники громадської організації 

“Озеленення Кропивницький”, громадські активісти, представники місцевих 

організацій ВО “Свобода”. 

Учасники акції вимагали зупинити вирубку дерев заради будівництва  

магазинів та заправок, відмінити угоди щодо надання земель в оренду 

попередніх років, інформувати громаду про всі заплановані зелені роботи в 

місті, створити в місцях скупчення дерев рекреаційні зони відпочинку. Вимоги 

стосувалися заборони вирубки дерев по вул. Набережній, будівництва 

заправки у сквері біля аеропорту.  

З учасниками акції зустрілися заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександр Грабенко та завідувач сектору 

екології та природоохоронної діяльності управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького Галина Негода, які зазначили, що заміна зелених насаджень 

у місті проводиться відповідно до пpогpами міської pади, і вже найближчим 

часом замість виpубаних деpев буде висаджено нові.  

Основні лозунги: “Ринків уже досить, залиште людям дерева”, “Хочу 

жити у зеленому місті”, “Грошима не можна дихати”, “Дроворубів                                     

у відставку”. 

Кількість учасників заходу — до 50 осіб. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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