
    ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за 06 вересня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

 06 вересня  під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося восьме засідання дванадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 37 депутатів міської ради, голова 

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

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради Кришко О.В секретар 

Новенської селищної ради Огаль І.П., керівник Кіровоградської місцевої 

прокуратури Прокопчук Д.В., заступник директора ДП «Кіровоградтепло» 

ТОВ «ЦНТІ УНГА» Таран А.В., керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громади міста. 

Прийнято 141 рішення, серед них: про депутатські запити депутатів 

міської ради; про внесення змін до рішення міської ради від 19.01.2016 № 44 

(«Про затвердження Графіка прийому виборців депутатами Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання в громадських приймальнях депутатів»; про 

результати діяльності Кіровоградської місцевої прокуратури на території 

міста Кропивницького за підсумками І півріччя 2018 року; про розгляд 

висновку громадської антикорупційної експертизи; про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 29 березня 2018 року                    

№ 1560 «Про затвердження Програми формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на                              

2018-2020 роки»; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422 «Про затвердження 

Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки»; про 

передачу майна військовій частині А1840; про переведення садових (дачних) 

будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки; про 

створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ» МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження його Статуту; про внесення 

змін 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 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 від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 
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Кропивницькому на 2018-2021 роки»; про затвердження складу комісії                      

з припинення департаменту житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради; про забезпечення сталого проходження 

опалювального сезону 2018-2019 роки; про затвердження передавального 

акту та перейменування загальноосвітньої школи; про затвердження істотних 

умов договору енергосервісу; про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КРОПИВНИЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР»; про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 

«Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в                                                        

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»; про реорганізацію державного 

закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України» шляхом перетворення у комунальний заклад 

«Медико-санітарна частина м. Кропивницького»; про перерозподіл 

бюджетних призначень по закладах охорони здоров'я; про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1226 

«Про звільнення від сплати державного мита»; про спрямування коштів; про 

внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 829 «Про 

затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2017-2019 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 Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1430 «Про 

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 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 27 червня 2017 року № 982 «Про 

затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних 

органів на 2017-2018 роки»; про виділення коштів на відшкодування 

додаткових витрат для проведення поховання; про внесення змін та 

доповнень до Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів 

їх сімей на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 759; про регулювання земельних відносин. 

Прийнято рішення щодо присвоєння звання «Почесний громадянин 

міста Кропивницького» Сороці Семену Климовичу, видатному громадському 

діячу, учаснику національно-визвольної боротьби, ветерану Української 

Повстанської Армії, колишньому політв'язню (посмертно). 

На початку засідання міський голова Райкович А.П. разом із 

секретарем міської ради Табаловим А.О. привітали першого лауреата міської 

художньої премії імені Бориса Вінтенка, члена Національної Спілки 

художників України, скульптора Віктора Френчка. 
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Робота дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

завершена. 
 

Події суспільно-політичного життя                                                                 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика  

06 вересня на стадіоні «Зірка» відбулися урочистості з нагоди 

відзначення Дня фізичної культури і спорту України. У заході брали участь: 

голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, заступник 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

Ул’яна Соколенко, начальник управління молоді та спорту Міської ради 

міста Кропивницького Сергій Колодяжний, голова відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області Олександр 

Кузьмін, срібний призер Олімпійських ігор з велоспорту на треку, почесний 

громадянин міста Кропивницького Олександр Симоненко, члени міської 

організації ветеранів фізичної культури, спорту та війни, тренери й учні 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, спортивна громадськість. 

  Почесні гості привітали з професійним святом та відзначили кращих 

представників спортивної галузі міста й області. Кращі спортсмени і тренери, 

ветерани спорту були нагороджені відзнаками обласної державної 

адміністрації, обласної ради, управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету. Також 

спортсменам вручили посвідчення майстрів спорту України. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

 06 вересня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції та 

працівника поліції проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої 

торгівлі по вулицях Преображенській та Пашутінській (біля ринку 

“Центральний”). 

В результаті проведення рейду спеціалістом спецінспекції складено                       

1 протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (порушення Правил благоустрою міста). Несанкціонована 

торгівля, яку здійснювали 14 торгівців, призупинена. 

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. 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                    А. Бондаренко 
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