
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                       19 грудня 2018 року 

м. Кропивницький 

 

Висвітлення діяльності органів влади 

Висвітлення діяльності депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

19 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося третє засідання тринадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 36 депутатів міської ради, голова 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Фросіняк Р.В., секретар 

виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради 

Зубов Д.А., голова Новенської селищної ради Денисенко С.П., керівники 

виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації та 

громади міста. 

Депутат міської ради Демченко М.І. оголосив про вихід із депутатської 

фракції Радикальної Партії Олега Ляшка в Міській раді міста 

Кропивницького. 

На третьому засіданні було прийнято 75 рішень, з них: про 

депутатський запит групи депутатів міської ради; про внесення змін та 

доповнень до Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання; про звіти депутатів міської ради перед виборцями; про 

затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2019 рік;                          

про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.01.2016 № 44 

(«Про затвердження Графіка прийому виборців депутатами Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання в громадських приймальнях депутатів»); про 

затвердження Порядку виявлення безхазяйного майна та відумерлої 

спадщини на території міста Кропивницького; про порядок використання 

коштів на охорону об’єктів культурної спадщини; про внесення змін до 

рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473 («Про затвердження 

Комплексної програми внесення змін до генерального плану міста 

Кіровограда (коригування генерального плану міста Кіровограда), 

розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і 

графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та детального 

плану території міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану 

червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування 

транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, визначення 

архітектурно – планувальних рішень)»); 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 внесення змін та доповнення до рішення міської ради 
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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 звільнення                 у 2019 році окремих категорій 

осіб від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до 

бюджету 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 створення комунального 

некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне об’єднання 

Міської ради міста Кропивницького»; про передачу майна; про 

перейменування шкіл (КЗ «Гімназія імені Олександра Пушкіна Міської ради 

міста Кропивницького», КЗ «Завадівська гімназія Міської ради міста 

Кропивницького», КЗ «Балашівська гімназія Міської ради міста 

Кропивницького», КЗ «Лелеківська гімназія Міської ради міста 

Кропивницького», КЗ «Гімназія імені Олени Журливої Міської ради міста 

Кропивницького», КЗ «Козацька гімназія Міської ради міста 

Кропивницького»); про затвердження Положення про конкурс на посаду 

директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Міської 

ради міста Кропивницького» та Положення про конкурс на посаду 

педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Міської ради міста Кропивницького»; про організацію харчування 

учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького 

на 2019 рік; про внесення змін до Плану діяльності Міської ради міста 

Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік; про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 

2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік»; 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 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 

роки»; про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної 

площі нерухомого майна фізичних осіб; про внесення змін та доповнення до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 
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господарства міста Кропивницького на 2017-2021 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 до 

рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 829 «Про затвердження 

Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2017-2019 роки»; про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1578 «Про затвердження 

істотних умов договору енергосервісу»; про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1955 «Про 

реформування друкованого засобу масової інформації та редакції газети»; про 

затвердження Тимчасового порядку надання ОСББ                   у постійне 

користування земельних ділянок у м. Кропивницькому; про внесення змін до 

рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 «Про кількісний та 

персональний склад Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання»; про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 06.09.2018 № 1822 «Про договір поруки»; про 

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання; про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1746 

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                        

19 грудня 2017 року № 1263» («Про затвердження Програми оптимізації 

системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки»);                     

про регулювання земельних відносин. 

Тринадцята сесія Міської ради міста Кропивницького продовжить 

роботу 20 грудня о 10.00. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

             19 грудня під головуванням заступника  голови комісії – начальника 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної 

районної у м. Кропивницькому ради Закаблуковського В.О. відбулося 

засідання районної комісії з питань призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання 

пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому 

комітеті Фортечної районної у  м. Кропивницькому ради.  

           Розглянуто 747 справ, зокрема щодо призначення: державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям - 6 (призначено - 6), житлової                         

субсидії - 703 (призначено – 606), соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам  - 38 (призначено – 37). 
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19 грудня під головуванням заступника голови комісії - начальника 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету Подільської 

районної у м. Кропивницькому ради Стецюка В.Н.  відбулося засідання 

комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, житлових субсидій та пільг.  

Розглянуто 165 справ з питань призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям – 3 (призначено - 3); соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам – 10 (призначено - 10); житлових субсидій – 

150 (призначено - 110), пільг – 2 (призначено - 2). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна,  молодіжна,  мовна політика 

 

19 грудня, перед початком засідання сесії міської ради, відбулося 

урочисте вручення щорічної міської стипендії кращим спортсменам і 

матеріального заохочення тренерам м. Кропивницького за високі спортивні 

досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях у 2018 

році. 

Міський голова Андрій Райкович і секретар міської ради Андрій 

Табалов вручили свідоцтва стипендіатів 20 кращим спортсменам міста: 

бронзовому призеру Юнацьких Олімпійських Ігор з легкої атлетики Олегу 

Дорощуку, призеру чемпіонату Європи зі скелелазіння серед юнаків, 

учаснику чемпіонату світу та Юнацьких Олімпійських Ігор Ярославу Ткачу, 

призерці чемпіонату світу з таеквон-до (ІТФ) серед юніорів Лілії Діордієвій, 

переможцям та призерам чемпіонатів України: Катерині Сокур, Владиславу 

Шутку (велоспорт), Миколі Синюхіну, Ангеліні Дейнеці (гімнастика 

спортивна), Ользі Пікаш, Катерині Бугай (важка атлетика), Тамерлану 

Мірашову, Олегу Мельниченку (бокс), Лілії Нестеренко, Роману Копійці 

(стрільба кульова), Вадиму Велкову (дзюдо), Геннадію Тимофєєву (гирьовий 

спорт), Аміні Мелешко (пауерліфтинг), Вікторії Крицькій (софтбол), Валерію 

Рябову (веслування на байдарках), Марії Куріщенко (теніс настільний), 

Єлизаветі Савенковій (гімнастика художня). 

Тренери кращих кропивницьких спортсменів були відзначені 

матеріальним заохоченням від міської влади. 

 

19 грудня  міський голова Андрій Райкович привітав у приміщенні 

міської ради зі святом Святого Миколая дітей, чиї татусі загинули в зоні 

АТО, зникли безвісти або опинились у полоні. У Кропивницькому 38 таких 

синів і доньок. Кожному з них міський голова вручив святкові подарункові 

набори солодощів та м’які іграшки – символ 2019 року. 

 

19 грудня на площі перед міською радою відбулась святкова акція 

«Прикрась ялинку з Миколаєм». Учні закладів загальної середньої освіти 
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прикрасили ялинки біля приміщення Міської ради міста Кропивницького 

власноруч виготовленими виробами. Вітали дітей та дорослих з 

прийдешніми новорічними святами міський голова Андрій Райкович та 

народний депутат України Костянтин Яриніч. 

Подарунки вручали переможцям щорічного конкурсу «Дитина року», 

лідерам парламенту дітей міста, вихованцям дитячого будинку «Наш дім» та 

дитячого будинку сімейного типу Іванових, переможцям міського конкурсу 

дитячих робіт «Я малюю Україну», трьом особам з числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, для яких було придбано квартири за 

рахунок коштів державної субвенції. 

Міський голова Андрій Райкович вручив ключі від двох сучасних 

автомобілів соціального таксі та документи на них директору                                               

КП «Електротранс» Олександру Луценку та головам Подільської та 

Фортечної районних у місті Кропивницькому рад Руслану Фросіняку та 

Олександру Кришку. 

Святковий настрій гостям свята дарували творчі дитячі колективи 

міста. 

Учні шкіл зібрали солодощі та велику скриньку побажань, яку 

передали волонтерам, а ті в свою чергу передадуть їх захисникам України. 

Міська станція юних техніків виготовила фотозону із символом 

прийдешнього року «Сімейство поросят», в якій було багато бажаючих 

зробити фото на згадку.  

 

19 грудня площа Героїв Майдану перетворилася на справжню святкову 

передріздвяну казку: на сцені для малюків влаштували чарівну виставу 

«Казковий зорепад», гостинно відкрилися віконця різдвяних будиночків зі 

святковою торгівлею, де всі охочі мали змогу поласувати смаколиками,                        

а поряд з ялинкою працювала резиденція Святого Миколая. Він уважно 

вислуховував кожного малюка, що приходив до нього на гостини, та вручав 

подарунок.  

Щиро вітали містян та гостей міста із прийдешніми новорічними 

святами голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, міський 

голова Андрій Райкович та народний депутат України Костянтин Яриніч. 

А вже потому зелена красуня  у центрі площі засвітилася святковими 

новорічними вогнями. 

З дітьми проводилися рухливі інтерактивні ігри, а дорослі мали нагоду 

переглянути виступи оркестру музичного коледжу та камерного оркестру 

«Концертіно». 

Довгоочікуваними гостями свята стали улюбленці кропивничан  - 

столичний гурт «Шпилясті Кобзарі», запальний виступ яких не залишив 

байдужим нікого. 
 

19 грудня в КДЮСШ № 3 проведено міський турнір з тенісу 

настільного серед юнаків та дівчат, присвячений Дню Святителя Миколая 

Чудотворця.                 У змаганнях брали участь 22 юних тенісисти з міських 
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комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл № 1 та № 3. Золоті нагороди 

в запеклій боротьбі завоювали Анастасія Дуброва і Дмитро Волохов. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

солодощі від організаторів тенісного турніру. 

 

  19 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи:  

ДЮК «Гірник» - розпис святкових пряників вихованцями ЗХА «Аеліта»;              

ДЮКи «Гермес», «Зоряний» та «Чайка»  - розважально-ігрові програми                      

«На радість нашим дітям Миколай іде по світу»;  ДЮК «Ровесник» - 

виставку дитячих робіт «Миколай крокує до нас» та пригощання солодощами 

вихованців клубу. 

 

19 грудня управлінням молоді та спорту у приміщенні міської ради 

організовано презентацію робіт учасників міського конкурсу «Я малюю 

Україну». 

 

19 грудня Молодіжна рада міста Кропивницького провела акцію-

привітання «Подаруй диво» в стаціонарному відділенні дитячої міської 

лікарні (просп. Університетський, 6). Близько 80-ти пацієнтів відділення 

отримали солодкі подарунки та привітальні листівки з побажаннями 

найскорішого одужання.  

 

19 грудня у бібліотеці-філії № 13 МЦБС відбулося фольклорне свято 

«Святий Миколай, до нас завітай». Бібліотекарі розповіли дітям про 

святкування Дня Святителя Миколая Чудотворця, про традиції зимових свят. 

А переглянувши мультфільм «Святий Миколай» з циклу «Різдвяна Казка»,  

дітки наче побували в його офісі. 

 

 19 грудня у дитячій школі мистецтв міста Кропивницького відбулися 

заходи:  концерт викладачів «Музичний дарунок дітям» та новорічна казка 

для учнів нульового та молодших класів. 

  

19 грудня студенти факультету педагогіки та психології  

Центральноукраїнського державного педагогічного університету                                     

ім. Володимира Винниченка запросили на свято дітей, якими опікується 

управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького.  

 Святий Миколай та казкові герої подарували дітям веселі конкурси,  

сюрпризи та подарунки. В кінці заходу студенти отримали подяку від 

задоволених дітей, а діти - солодкі подарунки від управління з питань 

захисту прав дітей.  
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  19 грудня 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: Юрія Коваленка, Пацаєва, Генерала Жадова, 

Генерала Родимцева, Вокзальної, Соборної, Преображенської, Гоголя, 

Великої Перспективної, Шевченка, Шульгиних, Дворцової, Лесі Українки, 

Івана Олінського, Олександра Олійника, Великої Пермської та провулку 

Озерного. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано           

11 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 

 

19 грудня в закладах освіти міста відбувся Всеукраїнський 

інтерактивний конкурс з англійської мови «Гринвіч».   

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко 

 


