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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

13 вересня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про затвердження передавальних актів; про 

делегування представників депутатського корпусу до підписання 

Меморандуму про партнерство між управлінням освіти Міської ради міста 

Кропивницького, керівниками закладів освіти та Батьківською громадою  

міста Кропивницького. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

13 вересня міський голова Андрій Райкович та директор                                           

КП "Електротранс" Олександр Луценко підписали в м.Києві угоду про 

підготовку кредитного фінансування проекту для м. Кропивницького у сфері 

екологічного транспорту. 

Реалізація проекту полягає в модернізації тягових підстанцій, оновленні 

контактної мережі та у придбанні сучасних тролейбусів з автономним ходом. 

 

13 вересня у приміщенні Міської ради міста Кропивницького за круглим 

столом зібрались керівники міської та обласної влади, виконавчих органів 

міської ради, очільники теплогенеруючих та комунальних підприємств, 

представники ВАТ “Кіровоградгаз”, щоб обговорити і спланувати спільні дій 

для вчасного старту опалювального сезону в обласному центрі та його 

безперебійного перебігу. 

Директор з обліку природного газу ВАТ “Кіровоградгаз” Ольга 

Добровольська прозвітувала про готовність газових мереж підприємства до 

нового опалювального сезону та поінформувала про стан заборгованості перед 

постачальниками газу. Представниця газорозподільчого підприємства 

зауважила, що теплогенеруючі підприємства Кропивницького майже не мають 

заборгованості за послуги розподілу природного газу.  

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександр Мосін підкреслив, що відповідальність за вчасний початок 

опалювального сезону лежить на плечах усіх, хто має відношення до подачі 
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тепла в оселі містян. Теплопостачальні підприємства вже направили листи до 

НАК «Нафтогаз України» про  укладення договорів на постачання природного 

газу на 2018/2019 опалювальний сезон. Але для врегулювання питання 

отримання номінацій необхідно внести зміни до законодавчих актів. 

 

 13 вересня представники Міської ради міста Кропивницького привітали 

мешканку міста Кушнірову Ніну Тимофіївну із 100-річним ювілеєм, вручили 

кошти в розмірі 2000 грн, цінний подарунок та квіти. 

 

                   Події суспільно-політичного життя 

      Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

12-13 вересня в комунальних закладах «Навчально-виховне об’єднання     

№ 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» та ««Навчально-виховне об’єднання загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-ліцей № 19» проведено «Олімпійський день здоров'я», 

присвячений Дню міста Кропивницького. 

Під час урочистого відкриття спортивного свята учнів привітали 

учасник Олімпійських ігор 2016 року з легкої атлетики Дмитро Яковенко та 

чемпіон Європи зі стрільби кульової Олександр Зайцев. 

У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» і відділення Національного олімпійського 

комітету України в Кіровоградській області, брали участь близько                                    

400 учасників. Юні спортсмени змагалися у спортивних конкурсах  та 

перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини. 

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи 

від обласного відділення НОК України. 

 

13 вересня у художньо-меморіaльному музеї Осмьоркіна 

презентували фотоaльбом «Місто о п’яти іменaх. Нa перехресті стилів тa епох. 

Aрхітектурні обрaзи містa Кропивницького у фотооб’єктиві Ігоря Демчукa». 

На заході також були присутні заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Наталія Дзюба та начальник відділу культури та 

туризму Анна Назарець. Вони і вручили по декілька екземплярів альбому 

національним спілкам фотохудожників, художників, архітекторів, 

письменників в області. 

Альбом видано видaвництвом «Імекс-ЛТД» зa підтримки Міської рaди 

міста Кропивницького в рaмкaх прогрaми розвитку культури і туризму.  
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 13 вересня в дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання відділу 

сім’ї та молоді проведено заходи: ДЮК «Зоряний» - розважально-ігрова 

програма «Сузір’я талантів»; ДЮКи «Чайка» та «Гермес» – свято з нагоди 

відзначення 264-ї річниці заснування міста у мікрорайоні вулиці Волкова. 

 

 

13 вересня в сквері «Покровський» за ініціативи депутата Міської ради 

міста Кропивницького Олександра Шамардіна проведено День мікрорайону, 

присвячений Дню міста Кропивницького.  

В рамках свята проводилися спортивно-масові заходи, організовані 

завдяки співпраці управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького, міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» і відділення Національного олімпійського комітету України в 

Кіровоградській області, в яких брали участь близько 300 учасників. Юні 

спортсмени змагалися у спортивних конкурсах, демонстрували свої вміння у 

показових виступах та перевірили знання, відповідаючи на запитання 

олімпійської вікторини. 

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. 

 

13 вересня у бібліотеці-філії № 2 МЦБС було проведено віртуальну                  

арт-екскурсію «Пам'ятники – окраса нашого міста». Присутні переглянули 

пам’ятки архітектури нашого міста, збудовані завдяки етнічному, 

культурному та релігійному розмаїттю населення нашого міста в різні періоди. 

Під час екскурсії читалися художні твори, вірші про наше місто «Улюбленому 

місту присвячується».  Читачам було запропоновано переглянути книжкову 

виставку «Мій рідний край, моя земля».   На завершення заходу всі присутні 

перевірили свої знання з історії нашого міста, відповідаючи на запитання 

вікторини. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

13 вересня  муніципальним  патрулем  у  складі спеціалістів: управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного  розвитку,  торгівлі та інвестицій,  спеціалізованої  інспекції 

Міської  ради  міста  Кропивницького, працівників  поліції  та міської дружини 

проведено рейдове  відстеження  місць несанкціонованої торгівлі по                               

вул. Вокзальній (біля будинку 37/16). 
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Під час  рейду спеціалістом спецінспекції складено 3 протоколи за 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(порушення Правил благоустрою міста), працівником поліції складено                                  

2 протоколи за статтею 160 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (торгівля з рук у невстановлених місцях) та вилучено ваги.    

 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. 

 

Охорона здоров»я 

 

13 вересня в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулося 

засідання міської протиракової комісії з розбору  запущених випадків 

онкопатології за участю заступника начальника управління охорони здоров'я 

Лариси Кудрик, керівників лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності міста та керівників їх структурних підрозділів, лікарів, причетних до 

надання медичної допомоги хворим, історії хвороб яких винесені для розбору. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 
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