
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                         31 жовтня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

31 жовтня 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: секретар міської ради Табалов А.О., 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                

Мосін О.В., керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів 

масової інформації. 

Розглянуті питання: про виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 833                                                

«Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я                                          

м. Кропивницького на 2017 – 2020 роки»; 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 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 внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 985                                            

«Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»; про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68                            

«Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги» на 2016 - 2018 роки»; про передачу майна;                             

про внесення змін до рішення міської ради від  21 листопада 2017 року № 

1194 «Про затвердження Міської програми профілактики та протидії 

злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 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 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 



2 

 

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 

Кропивницькому на 2018-2021 роки»; про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького  від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський 

бюджет на 2018 рік». 

 

31 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

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 затвердження істотних 

умов договору енергосервісу; 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 затвердження 

Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів 

комунальних підприємств територіальної громади міста Кропивницького 

після припинення або розірвання договору оренди; про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1188 

«Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності м. 

Кропивницького, які підлягають приватизації»; про деякі питання, пов’язані з 

приватизацією об’єктів, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького; про затвердження дислокацій 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями м. 

Кропивницького; про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 

2017 року № 1200 «Про надання згоди на безоплатну передачу з державної 

власності територіальної громади                                   м. Кропивницького 

світлофорних об'єктів»; 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 Кропивницькому на 2018-2021 роки». 

 

31 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 
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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. 

Розглянуті питання: 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 внесення змін до 

рішення міської ради від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки»; про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

31 жовтня під головуванням заступника голови Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання комісії  

з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових 

субсидій та пільг.  

Розглянуто  справ з питань призначення: житлових субсидій - 11 

(призначено – 6); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 16 

(призначено – 16); надання права на пільги – 3 (призначено - 3). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 31 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи: ДЮК «Чайка» - уроки здоров’я «Якщо хочеш бути 

здоровим»;                   ДЮК «Юність» – виховна година на тему: «Звички і 

здоров’я»;                                    ДЮК «Ровесник» – майстер-клас з 

виготовлення виробів hand made  з природного матеріалу «Золоті руки 

нашого клубу»; ДЮК «Гірник» –                    вечірка-хелоувін для вихованців 

ДЮКів «Гірник» та «Вогник».  

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  31 жовтня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з 

перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 
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санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Гоголя, Соборної, 

Преображенської, Дворцової, Гоголя, Добровольського, Панаса Михалевича, 

Короленка, Харківської, Полтавської, Нижньої П'ятихатської, Гмирьова, 

Бобринецького шляху, Павлова, Богдана Хмельницького, Балашівської, 

Водогінної,   Херсонської, Водоп'янова, Архангельської, Глінки, Барболіна, 

Яновського, Пацаєва, Юрія Бутусова, Глиняної, Олександра Олійника,         

Сергія Тюленіна, Баженова, Білгородської. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 14 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені      

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення,  та видано                         

15 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

Освіта 
 

31 жовтня на базі центру дитячої та юнацької творчості спеціаліст 

відділу методичного забезпечення кадрової політики управління освіти Ольга 

Журавльова провела нараду із заступниками директорів закладів загальної 

середньої освіти з навчально-виховної роботи та директорами центрів 

естетичного виховання. 

Розглянуті питання: про виконання Плану заходів з учнівською 

молоддю міста на І семестр 2018/2019 навчального року; про проведення 

міжнародної акції «Запалимо свічку пам’яті» з нагоди 85-х роковин 

Голодомору                  1932-1933 років в Україні; про виконання постанови 

Верховної Ради України від 05.09.2018 р. «Про відзначення 100-річчя 

проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки та проведення Всеукраїнської 

естафети єднання»; про шефство та співпрацю з військовими частинами 

Збройних сил України, Національної гвардії України;  

про участь учнівської молоді у міській виставці юних колекціонерів у галереї 

«Єлисаветград»; про створення атмосфери доброзичливості, толерантності та 

добра в учнівському середовищі у закладах освіти міста та інші. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 

 
 

 


