
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                            12 вересня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

12 вересня 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 громади міста. 

Розглянуті питання про регулювання земельних відносин. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

12 вересня за участю керуючого справами виконавчого комітету міської 

ради Альвіни Бондаренко та представників “Агенції журналістики даних”                    

у приміщенні Міської ради міста Кропивницького презентували перший в 

Україні онлайн-інструмент для громадського моніторингу озеленення міста - 

“Зелений Кропивницький”.  

Актуальний для міста проект розроблено «Агенцією журналістики 

даних» у межах програми «Прозорість та підзвітність у державному 

управлінні та послугах» за сприяння Державного агентства з питань 

електронного урядування України. Реалізація проекту в Україні здійснюється 

за підтримки USAID/UK aid. Онлайн-сервіс був створений на основі відкритих 

даних, оприлюднених Міською радою міста Кропивницького. Цей інструмент 

дозволяє усім охочим отримати інформацію про зелені насадження, 

обрізування та видалення дерев на території обласного центру. Також він 

надасть можливість створити паспорт кожного дерева з геокоординатами, 

породою та станом зелених насаджень. Це, у свою чергу, дозволить 

відстежувати та ухвалювати вірні рішення щодо аналізу навколишнього 

середовища в розрізі мікро- та макрорайонів для збереження здоров’я та 

гарного самопочуття жителів міста. 

 

12 вересня в управлінні соціального захисту населення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради під головуванням голови комісії 

Постолатія А.С. відбулося засідання комісії з питань призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, житлових субсидій та пільг.  
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Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 12 (призначено - 12); житлових субсидій – 56 

(призначено - 45), державної соціальної допомоги малозабезпеченим                

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

12 вересня відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради під 

головуванням голови адміністративної комісії Постолатія А.С. 

Розглянуто 13 протоколів, що стосуються порушення ст.152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                     

міста. 

На 4-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 8 справ закрито та розгляд                         

однієї справи перенесено на наступне засідання комісії. 
 

                   Події суспільно-політичного життя 

      Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

12 вересня міський голова Андрій Райкович відвідав капітально 

відремонтоване приміщенні тиру – стрілецького відділення ДЮСШ № 3 

Міської ради міста Кропивницького, яке  завдяки зусиллям міської влади 

перетворилося на сучасний центр підготовки висококласних майстрів 

кульової стрільби.  

12 вересня на спортивному майданчику по вулиці Хабаровській, 3 

відбулось відкриття нового сучасного спортивного майданчика, збудованого в 

рамках конкурсу «Громадський бюджет - 2018». Під час урочистого відкриття 

майданчика учасників заходу привітали: міський голова Андрій Райкович, 

начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний, депутат міської 

ради Олександр Шамардін.  Міський голова оголосив подяку та вручив 

символічний подарунок авторці проекту Тетяні Лозовій. 

Управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького були 

організовані змагання з футболу, настільного тенісу та шашок, в яких брали 

участь близько 300 дітей. Переможці та призери змагань нагороджені 

сертифікатами, сувенірами від обласного відділення НОК України. Також 

учасники заходу отримали подарунки від депутата Міської ради міста 

Кропивницького Олександра Шамардіна. 

 

 12 вересня за участю директора департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Андрія Паливоди та заступника начальника 

управління молоді та спорту Катерини Черкасської відбулась презентація 

проекту, реалізованого в рамках конкурсу «Громадський бюджет-2018», 

«Закохані ліхтарі» (вул. Велика Перспективна, 1, біля центрального входу до 

Донецького національного медичного університету).  
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 12 вересня в дитячо-юнацькому клубі «Чайка» відділу сім’ї та молоді 

проведено дайджест «Давайте познайомимося». 

12 вересня у бібліотеці-філії № 16 МЦБС проведено слайд-презентацію 

«Енергозбереження - це наше майбутнє. Рятуймо Землю!» 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

  12 вересня 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: Великої Перспективної, Дворцової, Шульгиних, 

В’ячеслава Чорновола, Гоголя, Тараса Карпи, Єгорова, Віктора Чміленка, 

Кропивницького, Шевченка, Пашутіна, Архангельської, Поповича, 

Чигиринської, Вокзальної, Котляревського, Панаса Михалевича, Володі 

Дубініна, Комарова, Космонавта Попова, Генерала Жадова, Української, 

Барболіна, Лавандової. 

 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                        

35 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

                Соціальна політика 

До бюджету м. Кропивницького надійшли субвенції з державного 

бюджету: 

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих осіб, осіб з інвалідністю I - II групи, яка 

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 

під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та які потребують 

поліпшення житлових умов, у сумі 820,3 тис. грн, яка перерахована у повному 

обсязі управлінням соціального захисту населення Подільського району –  

362,6 тис. грн та  Фортечного району – 457,7 тис. грн; 

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції та які потребують поліпшення житлових умов, у 

сумі 703,4 тис. грн, яка перерахована у повному обсязі управлінню соціального 

захисту населення Подільського району; 

на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб 

з їх числа у сумі 1 367,2 тис. грн. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко  
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