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28 листопада 2018 року 

м. Кропивницький 

Висвітлення діяльності органів влади 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

28 листопада 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 

 

28 листопада під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                        

24 питання, серед яких: про затвердження плану діяльності Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік; про затвердження ТДВ “Інтерресурси” норми 

споживання теплової енергії для населення; про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 січня 2014 року № 2774 “Про затвердження Програми створення 

та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки”; про 

затвердження Порядку оформлення документів щодо застосування 

фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної 

спадщини; про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення 

приладів обліку холодної води в квартирах, житлових будинках 

малозабезпечених пільгових верств населення міста Кропивницького.  

 

28 листопада під головуванням директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальника управління 

економіки Андрія Паливоди відбулося засідання координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва. 

 Розглянуто заявку ТОВ «Імекс-ЛТД» щодо участі у конкурсному 

відборі на використання коштів, передбачених у Програмі розвитку малого і 

середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки на фінансово-

кредитну та інвестиційну підтримку суб’єктів підприємницької діяльності                 
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м. Кропивницького на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які 

отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проектів. 

 

 28 листопада 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: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 12 (призначено - 12); житлових субсидій – 74 

(призначено-  60), пільг – 2 (призначено - 2). 

28 листопада під головуванням заступника голови Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося 

засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті районної у місті 

ради. 

Розглянуто 27 протоколів, що стосуються порушення ст.152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                     

міста. 

На 11-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 11 справ закрито та розгляд                        

5-ти справ перенесено на наступне засідання комісії. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

28 листопада за участю міського голови Андрія Райковича, секретаря 

міської ради Андрія Табалова та директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Андрія Паливоди відбулося 

урочисте відкриття Центру молоді з інвалідністю «Сильні духом»                               

(вул. Євгена Тельнова, 8/6 ), облаштованого завдяки проекту, який  переміг у 

конкурсі “Громадський бюджет-2018”. Подала його на конкурс голова 

громадської організації “Серця матерів” Людмила Шукрута, вона ж і очолила 

Центр. 

Керівники міста подякували автору за реалізацію соціально-важливого 

проекту та вручили їй квіти і сувенір на згадку про перемогу у конкурсі. 

 

 28 листопада за участю заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби, депутатів Міської ради 

міста Кропивницького та представників громадських організацій відбулося 

публічне обговорення приєднання міста Кропивницького до Європейської 

Хартії рівності жінок та чоловіків у житті місцевих громад. 
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 28 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи: ДЮКи «Чайка» та «Гермес» – спортивні змагання з 

шашок серед дітей мікрорайону  Волкова;  ДЮК «Юність» – дайджест 

«Відомі імена модельного бізнесу» з нагоди відзначення 80-ї річниці 

утворення Кіровоградської області; 

ДЮК «Зоряний» – конкурс-виставка малюнків «Щасливе дитинство;                      

ДЮК «Гермес» – виховний захід «Славетні танцювальні колективи 

Кіровоградщини» з нагоди відзначення 80-ї річниці утворення 

Кіровоградської області. 

   

До Дня працівників прокуратури 

 

28 листопада  міський голова Андрій Райкович привітав працівників 

прокуратури з професійним святом під час урочистостей, що відбулися в 

актовій залі обласної прокуратури,  та  вручив за сумлінну роботу відзнаки 

міської ради та її виконавчого комітету: грамоти і подяки, та букети квітів. 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  28 листопада 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: Арсенія Тарковського, Віктора Чміленка, 

Пашутінської, Гоголя, Набережної, Шевченка, Архітектора Паученка, 

Академіка Тамма, Волкова, Космонавта Попова, Київської, Руслана 

Слободянюка, Великої Пермської, Кримської, Кропивницького, Соборної, 

Вокзальної, Івана Похитонова, Короленка, Миколи Левитського,  

Леваневського, Бобринецького шляху, проспектів Промислового та Інженерів. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 18 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені      

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано                        

9  попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 

 

28 листопада за участю міського голови Андрія Райковича, 

начальника управління освіти Лариси Костенко  відбулося урочисте 

відкриття відремонтованої сучасної спортивної зали  в комунальному закладі  

«Навчально-виховне об"єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради 

міста Кропивницького Кіровоградської області». Очільник міста передав 

закладу сертифікат на 10000 гривень для закупівлі спортивного обладнання і 

побажав успіхів та перемог  на змаганнях найвищого рівня. 
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28 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» спеціаліст відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти Ольга Журавльова 

провела нараду з заступниками керівників закладів загальної середньої освіти 

з виховної роботи та директорами центрів естетичного виховання. 

Розглянуті питання: про організацію виконання обласної програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018 – 2021 роки;  

про організацію святкування учнівською молоддю міста дня Святого 

Миколая 19 грудня  2018 року; про організацію гурткової роботи у закладах 

освіти міста у період зимових канікул 2018/2019 навчального року; про 

організацію та проведення заходів з нагоди відзначення 80-ї річниці 

утворення Кіровоградської області; про відзначення Міжнародного дня 

волонтера, Дня Збройних сил України, Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; про проведення національного 

конкурсу «Благодійна Україна» та інші. 

 

28 жовтня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» директор центру методичної та 

соціально-психологічної служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька 

провела нараду з заступниками директорів закладів загальної середньої 

освіти міста з навчально-виховної роботи. 

Розглянуті питання: про організацію та проведення місячника 

морально-правового виховання; про підсумки проведення Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина - Україна».  

 

 

 

Начальник організаційного відділу      О.Разуменко 

 


