
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                       15 січня 2019 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

15 січня 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 та громадськості.  

Розглянуті питання: про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2207 «Про організацію харчування 

учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького 

на 2019 рік»; про затвердження Програми протидії поширенню наркоманії 

і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки; про затвердження 

Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та 

молоді м. Кропивницького на 2019 рік; про затвердження Міської програми 

розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених 

місцях на 2019-2021 роки;  про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1421 «Про затвердження 

Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на                           

2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки»; про 

затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на                     

2019 - 2021 роки;  про затвердження Програми фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста 

Кропивницького на 2019 - 2021 роки;  про затвердження Програми 

забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 

2019 - 2020 роки;  про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1410 «Про затвердження 

Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини міста 

Кропивницького на 2018-2020 роки»;  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 передачу майна;  про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на                     

2019 - 2021 роки; про звільнення від сплати державного мита; про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету на 2019 рік; про затвердження 

Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького на 
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2019-2021 роки; про затвердження Програми реалізації вимог Закону України 

«Про адміністративні послуги» на 2019 - 2021 роки;  про затвердження 

Програми територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки; про передачу майна 

військовій частині А0680;  про передачу майна військовій частині А1840. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

15 січня секретар міської ради Андрій Табалов провів нараду з 

керівниками виконавчих органів міської ради, представниками поліції та 

молодіжних громадських організацій, в тому числі тих, що входять до складу 

Молодіжної ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, керівництвом вищих навчальних закладів міста з питання 

підготовки та проведення заходів з нагоди Дня Соборності України та                           

100 – річчя проголошення Акту Злуки між УНР та ЗУНР 22 січня 2019 року. 

15 січня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 
 Розглянуті 6 проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме:  про взяття громадян на квартирний облік; про зняття 

громадян з квартирного обліку та виключення зі списку осіб, які користуються 

правом позачергового одержання жилих приміщень; про затвердження 

рішення про надання службових квартир; про надання ордера на  жиле 

приміщення. 
 Комісія також розглянула 6 звернень громадян з житлових питань та 

питання щодо самоправно зайнятих громадянами жилих приміщень (квартир, 

кімнат у гуртожитках), які належать до комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького.  

 

15 січня під головуванням заступника голови адміністративної комісії - 

головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного 

управління Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

    Розглянуто 68 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 152, 156 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 

38 протоколах на загальну суму 41990 грн. Закрито провадження по                                    

27 протоколах. 3 протоколи направлено за місцем проживання особи щодо якої 

складено протокол. 
 

15 січня начальник відділу фізичної культури та спорту управління 

молоді та спорту Славік Іванов провів нараду з керівниками підпорядкованих 

спортивних закладів.  



3 

 

Розглянуті питання: про тепловий режим у дитячо-юнацьких 

спортивних школах; про прибирання прилеглих територій від снігу та 

посипання протиожеледною сумішшю; про хід капітального ремонту 

спортивної зали КДЮСШ № 2; про опрацювання питання щодо облаштування 

стрілецького тиру КДЮСШ № 3 системою відеоспостереження; про хід 

реалізації у 2019 році проектів, які перемогли в конкурсі «Громадський 

бюджет»;  про затвердження графіків відпусток працівників дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл; про формування планів спортивно-масових заходів на 

лютий 2019 року та інші. 
 

15 січня  відбулась прес-конференція заступника начальника управління 

охорони здоров’я Лариси Кудрик та заступника начальника обласного 

лабораторного центру Надії Оперчук. Мова йшла мова про рівень 

захворюваності на грип та вірусні інфекції у місті Кропивницькому.  
 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 
 

15 січня відбулась прес-конференція регіонального координатора 

«Активної Громади Кіровоградщини» Анатолія Стояна. Мова йшла про 

результати третьої публічної консультації, яка у м.  Кропивницькому 

проводиться в межах проекту «Задай курс владі», що реалізовується за 

підтримки Національного Демократичного Інституту (NDI).  

Отже, за результатами голосування щодо перейменування вулиці 

Дворцової: 44 % (155 голосів) за назву вулиці «Театральна»; 40 % (143 голоси) 

залишити назву вулиці «Дворцова»; 16% (57 голосів) за назву вулиці 

«Мистецька». 
 

Гуманітарна, гендерна,  молодіжна,  мовна політика 
 

15  січня в ДЮК «Скіф» комунального закладу «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено спортивно-розважальну програму «Веселі естафети». 
 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
     

15 січня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького, міської дружини, представника поліції 

проведено рейдове відстеження територій: по вул. Вокзальній (вздовж                                                  

будинку № 37/16), вул. Космонавта Попова щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.              

На час проведення рейду торгівля була припинена. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 


