
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                         25 жовтня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

25 жовтня 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 зняття з контролю окремих рішень Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання; про виділення коштів на 

відшкодування додаткових витрат для проведення поховання; про 

реорганізацію виконавчого органу та внесення змін 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 встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами 

господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час 

доби в межах міста Кропивницького; про створення комунальних установ 

«Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Міської ради міста Кропивницького», 

«Інклюзивно-ресурсний центр № 2» Міської ради міста Кропивницького», 

«Інклюзивно-ресурсний центр № 3» Міської ради міста Кропивницького»;                

про затвердження істотних умов договору енергосервісу; про нагородження 

Орденом та Медаллю Святого Пантелеймона; про потребу в додаткових 

коштах галузі «Охорона здоров'я» м. Кропивницького; про потребу в коштах 

на Програму «місцевих стимулів»; про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1595 «Про припинення 

комунального закладу «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 

шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство»; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1596 «Про припинення 

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1                     

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство»; про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1597 «Про припинення 

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2                    

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство; про внесення змін до рішення Кіровоградської 
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міської ради від 15 березня 2017 року № 833 «Про затвердження Програми 

розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017 – 2020 роки». 

 

Діалог влади з народом 

 

25 жовтня т.в.о заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Віктор Кухаренко провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 16 заявників з питань: 

теплопостачання, благоустрою прибудинкової території, забезпечення 

дровами, відключення від централізованого опалення та надання дозволів на 

облаштування автономного опалення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 25 жовтня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи: 

№ 16 – бібліографічна подорож «Від папірусу до електронної книги». 

Бібліотекарі ознайомили учнів з історією створення книги.  Учасники 

подорожі заповнили кросворди та взяли участь у бліц-турнірі «Комп’ютер-

книга»; 

  № 19 – гра-знайомство «Бібліоскарбничка». Діти продемонстрували  

свої знання під час проведення  інтерактивних конкурсів: «Казковий герой», 

«Книжкове лото», «Казки та казкарі». Під час практичного завдання 

комплектували «Власні бібліотеки», добираючи в них гарні видання 

сучасних видавництв. Розіграли веселі ситуації «Невідповідальний читач», 

закріпивши основні правила поводження з книгами. 

 

 25 жовтня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого 

міста Кропивницького відбулася презентація виставки, присвяченої 90-річчю 

з дня народження театрознавця, поета, прозаїка В. П. Шурапова. В заході 

брали участь літератори, члени творчих об'єдань «Степ» та «Парус»,  

інтелігенція міста. Була презентована документальна виставка «На 

осердечній хвилі», яка розповіла про життєвий і творчий шлях Володимира 

Петровича Шурапова. Значну частину експозиції займають прозові, поетичні, 

драматичні твори земляка. Музичним подарунком ювіляру і гостям заходу 

була пісня «Наша сивая горлиця» у виконанні учениці музичної школи № 4 

Анни Чумаченко. 

  

 25 жовтня у залі Кропивницького інженерного коледжу в рамках               

проведення XVI музичного фестивалю імені Кароля Шимановського 

відбувся концерт муніципального камерного хору. Звучали композиції в 

ритмах танцювальної музики. 
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25 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи: ДЮК «Зоряний» - перегляд відеоролику з нагоди Дня 

визволення України від фашистських загарбників (бібліотека-філія № 11 

МЦБС);                         ДЮК «Юність» – уроки здоров’я «Харчування та 

здоровий спосіб життя»;  ДЮК «Ровесник» – година спілкування на тему : 

«Наше минуле через дзеркало майбутнього» з нагоди Дня визволення 

України від фашистських загарбників. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 25 жовтня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (далі - Управління) та 

працівників спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького, 

міської дружини проведено рейдове відстеження по вул. Преображенській 

(вздовж ринку «Центральний») щодо припинення несанкціонованої торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами.  Торгуючим було роз`яснено 

вимоги діючого законодавства щодо захисту прав споживачів, роздрібної 

торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, а також 

запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію ринків міста.  

У зв`язку з агресивною поведінкою торгуючих та з метою припинення 

торгівлі у невстановленому місті представниками муніципального патруля 

було зроблено два виклики патрульної поліції. Спеціаліст Управління та 

представники патрульної поліції звернулися до директора ринку 

«Центральний» Петрушевського П.Г. з питання наявності вільних місць для 

торгівлі на території ринку. Директор ринку запевнив, що вільні місця в 

наявності, ринок готовий прийняти торгуючих з дотриманням вимог діючого 

законодавства (оформлення санітарних книжок медогляду, у разі реалізації 

молочної або м`ясної продукції – наявності ветеринарного висновку щодо 

якості та безпечності продуктів харчування, сплати за оренду торгового 

місця). Торгуючі категорично відмовилися перейти на ринок для здійснення 

торгівлі. Протоколи про адміністративні правопорушення представниками 

поліції не складалися. Торгівля частково була призупинена. 

 

Міжнародне співробітництво 

 

25 жовтня в рамках спільного українсько-німецького проекту 

«Інтегрований розвиток міст в Україні» в приміщенні Кіровоградської 

регіональної торгово-промислової палати розпочала роботу шоста Академія 

інтегрованого розвитку міст на тему: «Стала міська мобільність як складова 
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частина інтегрованого планування розвитку міста». Міський голова 

Кропивницького Андрій Райкович привітав учасників заходу та висловив 

сподівання на плідну співпрацю. 

В роботі Академії беруть участь: Матіас Брандт - керівник проекту 

Інтегрований розвиток міст в Україні; Зігфрід Руппрехт - співрозробник 

настанов ЄС з розроблення SUMP; Сільван Нігг – представник                                    

Basler & Hofmann, м. Цюрих, Швейцарія; Андрій Паливода - директор 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького; Тетяна Ломова - заступник начальника 

управління - начальник відділу інвестиційної діяльності та підприємництва 

управління економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького.  

Під час роботи Академії обговорюються основні засади сталої 

мобільності, її зв»язок із загальним розвитком міста загалом та окремими 

галузями зокрема, представлені приклади змін після розроблення планів 

сталої міської мобільності в містах Німеччини, Швейцарії, а також успішні 

приклади проектів в містах України.  

В перший день роботи учасники заходу провели урбаністичний аналіз 

однієї з локацій обласного центру - перехрестя вулиць Євгена Тельнова та 

Вокзальної. А також відбулася прес-конференція одного з провідних фахівців 

програми Академії інтегрованого розвитку міст Зігфріда Руппрехта та 

міського голови Андрія Райковича.  Зігфрід Руппрехт дав високу оцінку 

стратегії розвитку в обласному центрі  електротранспорту. 

 

Освіта 

25 жовтня директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела онлайн нараду із 

заступниками директорів закладів загальної середньої освіти міста з 

навчально-виховної роботи. 

Розглянуті питання: про підсумки проведення місячника  молодого 

педагога-стажиста;  про реєстрацію на курси при комунальному закладі 

“Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського”.  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 
 


