
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                         26 листопада 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

26 листопада 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 звіти депутатів міської ради перед виборцями; 

про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання; про затвердження перспективного плану 

роботи  міської ради на 2019 рік; про внесення змін та доповнення до рішення 

міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 «Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на                                             

2017 – 2020 роки»; про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408                             

(«Про затвердження Міської програми “Молодь” на 2018-2020 роки»,                       

«Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018-2020 роки», 

«Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 

2018-2020 роки», «Про затвердження Міської цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2018-2020 роки»); про створення комунального 

некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне об’єднання 

Міської ради міста Кропивницького; про припинення дитячої міської 

поліклініки № 1 шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство; про припинення комунального закладу 

«Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство»; про 

перейменування шкіл (КЗ “Гімназія імені Олександра Пушкіна Міської ради 

міста Кропивницького”, КЗ “Завадівська гімназія Міської ради міста 

Кропивницького”); про перейменування шкіл (КЗ “Балашівська гімназія 

Міської ради міста Кропивницького”,  КЗ “Лелеківська гімназія Міської ради 

міста Кропивницького”);   про перейменування шкіл (КЗ “Гімназія імені Олени 

Журливої Міської ради міста Кропивницького”,  КЗ “Козацька гімназія Міської 

ради міста Кропивницького”); про організацію харчування учнів та вихованців 

закладів освіти м. Кропивницького на 2019 рік; про затвердження Положення 

про конкурс на посаду директора комунальної установи «Інклюзивно-
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ресурсний центр» Міської ради міста Кропивницького та Положення про 

конкурс на посаду педагогічних працівників комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Міської ради міста Кропивницького». 

 

26 листопада 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 керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про внесення змін та доповнень до Регламенту 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання; 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 та доповнень 

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 доповнення 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»; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на                

2018 рік». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

26 листопада міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду   

з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та 

запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: організації 

роботи комунальних підприємств під час погіршення погодних умов; 

проходження в місті опалювального періоду 2018/2019 року; формування 

міського бюджету на 2019 рік з врахуванням усіх важливих питань соціально-

економічного розвитку міста; необхідності налагодження вивезення 

негабаритного сміття; посилення уваги керівництвом ТОВ «Екостайл» за 

дотриманням водіями правил дорожньої безпеки; посилення контролю за 

використанням спецтранспорту; приведення Фортечних валів у належний 

вигляд; проведення масових заходів (27 листопада – друге засідання сесії 

міської ради; 04 грудня – звіт міського голови перед громадою; підготовка до 
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Новорічних та Різдвяних свят); врахування Новенською селищною радою під 

час формування селищного бюджету важливих питань для забезпечення 

нормальної життєдіяльності  мешканців селища  та інших. 

Розглянуто питання про стан розгляду звернень громадян, що надійшли 

під час особистих прийомів керівництвом міста, та  електронних петицій. 

  26 листопада  т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради - начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко провів  нараду з  керівниками  

житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуті питання: про завершення роботи з прибирання та вивезення 

опалого листя із закріплених та прилеглих територій; про організацію роботи 

з посипання закріплених та прилеглих територій протиожеледними сумішами; 

про своєчасне та добросовісне реагування на звернення громадян; про 

створення робочої групи для вивчення питання щодо встановлення та 

усунення причин неналежного теплопостачання споживачів                                                    

ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» в районі вулиць Волкова, Пацаєва, 

Космонавта Попова, Генерала Жадова, Юрія Коваленка, Героїв України; про 

завершення капітальних ремонтів ліфтів  у житлових будинках, передбачених 

титульним списком на 2018 рік; про  організацію цілодобового чергування 

керівного складу ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» та роботу 

аварійно-відновлювальних бригад з метою термінового усунення аварійних 

ситуацій та забезпечення стабільного теплопостачання споживачів; про 

своєчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків 

і приватного сектора; про забезпечення належної роботи підприємств в 

осінньо-зимовий період 2018/2019 року; про проведення ревізії конструкцій та 

інвентарю для встановлення новорічної ялинки та інші. 
 

 26 листопада начальник відділу сім’ї та молоді управіління молоді та 

спорту Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами 

дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання Міської ради міста Кропивницького». Розглянуті питання: аналіз 

проведених заходів за минулий тиждень; про організацію та проведення 

заходів з нагоди відзначення 80-ї річниці утворення Кіровоградської області 

та Міжнародного дня протидії насильству в сім’ї (проведення акції «16 днів 

проти насильства» (з 25.11 по 10.12.2018 р.); про постійний контроль за 

відвідуванням вихованцями гуртків і спортивних секцій, температурним 

режимом і санітарним станом прилеглої до клубів території. 

26 листопада проведенно тематичний короткостроковий семінар для 

адміністраторів та працівників Центру надання адміністративних послуг міста 

Кропивницького на тему: «Психологія та етика ділового спілкування».  
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

26 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено 

заходи: ДЮК «Чайка» - виховний захід «Видатні художники 

Кіровоградщини» з нагоди відзначення 80-ї річниці  утворення 

Кіровоградської області; ДЮК «Гірник» - перегляд вихованцями                                  

ДЮКів «Вогник» та «Гірник відеороликів «Видатні хореографи»;                                 

ДЮК «Ровесник» - тематично-виховний захід «Головні пріоритети нашої 

молоді». 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

26 листопада, у Всесвітній день інформації, який все цивілізоване 

людство відзначає з 1994 року, заклади загальної середньої освіти міста 

розмістили на сторінці у Фейсбуці та на сайтах закладів електронні презентації 

повідомлень про цікаві факти у різних галузях науки та інформаційних 

технологіях. 

 

 

Начальник організаційного відділу      О.Разуменко 
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