
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                       31 січня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

31 січня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

перше засідання чотирнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 40 депутатів міської ради, голова 

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

Новенської селищної ради Денисенко С.П., керівники виконавчих органів 

міської ради, представники засобів масової інформації та громади міста. 

Міський голова оголосив заяву депутата міської ради Бєлова В.В. про 

вихід із депутатської фракції політичної партії «Українське Об’єднання 

Патріотів – Укроп» в Міській раді міста Кропивницького. 

На першому засіданні було прийнято 41 рішення, а саме: про 

депутатський запит депутата міської ради Цертія О.М.;  про передачу                                

у власність спортивного та дитячих майданчиків; про передачу майна 

військовій частині А0680; про передачу майна військовій частині А1840;                 

про найменування вулиць і провулка у садовому товаристві «50 років 

Жовтня»; 

про звільнення від сплати державного мита; про внесення змін до рішення 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та                                     

її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 29 липня 2014 року № 3271 «Про надання згоди на безкоштовне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда 

житлового фонду ДП ДАК «Хліб України»; про затвердження передавального 

акта комунального підприємства «Редакція газети вісника Міської ради міста 

Кропивницького «Вечірня газета»; про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки; про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки; 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                            
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2019 і 2020 роки»; про затвердження Програми територіальної оборони та 

підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 

2019 - 2021 роки; про затвердження Програми реалізації вимог Закону 

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

затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки; про затвердження Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на                                       2019 - 2021 роки; про 

затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради 

сьомого скликання на 2019 - 2020 роки; про затвердження Програми 

фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького; про внесення змін 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» на 2019 - 2021 роки; про 

затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 

2019 - 2021 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 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 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 міста Кропивницького від 12 липня 

2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку та збереження 

зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки»; 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 внесення змін до 

рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 «Про затвердження 

Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на                                                 

2017-2020 роки»; про затвердження Програми управління комунальним 

майном на 2019 рік; про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на                                             

2018 – 2020 роки (в новій редакції); про затвердження Програми висвітлення 

діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету на 

2019 рік; про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                        
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від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького 

на 2019 рік»; про затвердження на посаді Вергуна О.С.; про затвердження на 

посаді Паливоди А.А.; про внесення змін до рішення міської ради від 17 

січня 2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції, в східних областях України та членів 

їх сімей на 2017-2019 роки»; про внесення змін до рішення міської ради від                          

17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту 

та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на                                       

2017-2019 роки»; 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 Статуту територіальної 

громади міста Кропивницького; про технічну документацію. 

В роботі чотирнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

оголошено перерву. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна,  молодіжна, мовна політика 

31 січня перед почaтком зaсідaння сесії Міської рaди міста 

Кропивницького міський головa Aндрій Рaйкович, секретар міської ради 

Андрій Табалов та голова обласного відділення НОК України в 

Кіровоградській області Олександр Кузьмін за дорученням президента                   

НОК України Сергія Бубки вручили від Національного олімпійського 

комітету України і партнера НОК - компанії «Samsung» сучасні смартфони 

бронзовому призеру зі стрибків у висоту ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських 

ігор 2018 року в місті Буэнос-Айрес Олегу Дорощуку та його тренеру 

Геннадію Здітовецькому.  

31 січня відбулось засідання Молодіжної ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького. Розглянуті питання: про 

підсумки роботи Молодіжної ради за 2018 рік; про організацію та проведення 

міських заходів з молодіжної політики в 2019 році; про погодження проекту 

типового положення про молодіжний дорадчий орган місцевого рівня; про 

персональний склад Молодіжної ради.  

 

31  січня в ДЮК «Чайка» комунального закладу «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено урок ввічливості «Толерантність у взаємовідносинах». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
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31 січня заступник директора центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти Олександр Задорожній та методист 

Оксана Стрюкова провели в режимі он-лайн нараду з заступниками 

директорів закладів загальної середньої освіти міста. 

Розглянуті питання: про підсумки проведення міського етапу 

Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін у 2018/2019 н.р.; 

про підсумки проведення січневої Інтернет-конференції «Педагогічна 

спадщина В.О. Сухомлинського – невичерпне джерело духовного розвитку»                         

з нагоди 100-річчя від дня народження видатного педагога. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 

 

 

 


