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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

07 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося друге засідання чотирнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 38 депутатів міської ради, голова Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради Кришко О.В., голова Новенської 

селищної ради Денисенко С.П., прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури Прокопчук Д.В., керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громади міста. 

На другому засіданні було прийнято 111 рішень, з них: про інформацію 

керівника Кіровоградської місцевої прокуратури про результати діяльності 

прокуратури на території м. Кропивницького за 2018 рік;  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 від 

06 листопада 2018 року  № 1954 («Про реорганізацію виконавчого органу та 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 

року № 3263»); про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького                               від 06 листопада 2018 року № 1966 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1200 

«Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького 

світлофорних об’єктів»; про внесення змін 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 надання згоди на безоплатну передачу з державної 

власності до комунальної власності територіальної громади                          м. 

Кропивницького; про внесення змін до рішення Міської ради Міста 

Кропивницького від 06.11.2018 № 1964 «Про уповноваження»; про звіт 

голови постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища; про звіт голови постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань промисловості, 

транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів; про 

припинення повноважень голови постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 
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соціально-економічного розвитку; про обрання голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку (обрано Краснокутського 

О.В.);                                  про регулювання земельних відносин. 

Роботу чотирнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

завершено. 

 

Кадрові питання 

 

З 07 лютого приступили до виконання функціональних повноважень 

заступників  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради 

Вергун Олександр Сергійович та Паливода Андрій Анатолійович. 

Покладено виконання обов'язків: 

директора департаменту - начальника управління економіки 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій на 

Ломову Тетяну Валентинівну, заступника начальника управління економіки - 

начальника відділу інвестиційної діяльності та підприємництва управління 

економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій; 

начальника управління розвитку транспорту та зв’язку на Пугача 

Валерія Валерійовича, головного спеціаліста відділу організації 

пасажирських перевезень та дорожнього руху управління розвитку 

транспорту та зв’язку.  

 

Діалог влади з народом 

 

07 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 3 заявники з питання підписання проектної 

документації на виділення земельної ділянки під забудову між пров. 

Курінним та СТ «Аграрник». 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

07 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Юність» – майстер-клас з виготовлення «валентинок» «Зроби 

подарунок другу»; ДЮК «Гермес» – рольова гра «Пожежа в клубі». 

07 лютого у комунальному закладі "Навчально-виховне об'єднання - 

"Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступенів 

"Гармонія" - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного 

виховання "Контакт" проведено «Олімпійський день здоров'я». 
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У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області, брали участь 90 

школярів.  

Директор міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для 

всіх» Микола Аношкін розповів про історію виникнення і проведення 

Олімпійських ігор та про відомих спортсменів-олімпійців Кіровоградщини. 

Потім діти змагалися у спортивних конкурсах та перевірили свої 

знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини. 

Переможці нагороджені дипломами управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, а також отримали сувеніри та 

літературу на олімпійську тематику від обласного відділення НОК України. 
 

 07 лютого у бібліотеці-філії № 12 міської централізованої бібліотечної 

системи проведено бліц-інфо «Україна в вогні й бурі революції                        

1917-1921». Бібліотекарі провели урок історії «Українська революція. Крізь 

призму історії». Присутні переглянули документальний відеофільм про події 

того часу та тематичну експозицію «Українська революція: головні події, 

постаті».  

   
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради      А.БОНДАРЕНКО 

 

 


