
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   19 березня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
    

19 березня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося перше засідання п'ятнадцятої 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., засновник ТОВ «Екостайл» Мисака І.О., 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової 

інформації та громади міста. 

На першому засіданні було прийнято 51 рішення, з них: про депутатські 

запити депутатів міської ради;  про внесення змін до рішення Кіровоградської 

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 міста 

Кропивницького від 31 січня  2019 року № 2279 «Про затвердження 

Програми територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки»; про затвердження 

істотних умов договору енергосервісу; про договір поруки; про звіт голови 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики; про звіт 

щодо діяльності постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з 

питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності; про затвердження Положення про відділ з 

питань праці Міської ради міста Кропивницького у новій редакції; про 

передачу майна; про передачу майна Кропивницькому міському військовому 

комісаріату; про передачу паливно-мастильних матеріалів; про затвердження 

звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік; про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»; про припинення 

комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство;                   про припинення комунального закладу «Міський 

пологовий будинок                                з функціями перинатального центру ІІ 

рівня» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство; про припинення комунального закладу «Центральна міська 
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лікарня м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство;                     про припинення Кіровоградської 

дитячої міської лікарні шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство; про припинення комунального закладу «Міська 

лікарня № 2 ім. Святої Анни                                                    м. 

Кропивницького» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство; про делегування прав замовника комплексної 

електрифікації територій в районі вулиці Козацької, провулків Козацького та 

Курінного у м. Кропивницькому ТОВ «Кіровоградська обласна 

енергопостачальна компанія»; про переведення садових (дачних) будинків у 

садових товариствах в  м. Кропивницькому у жилі будинки; про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 

2276 «Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції 

та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки»; про 

звіт голови постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності;             про затвердження дислокацій технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького; про 

затвердження переліку гуртожитків державної та приватної форм власності, 

які попадають під дію Закону України «Про забезпечення реалізації житлових 

прав мешканців гуртожитків»;                    про внесення доповнення 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 приєднання до Європейської Хартії рівності жінок                 

і чоловіків у житті місцевих громад; про затвердження Положення про 

департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького в новій редакції; про надання у 2019 році пільг 

щодо сплати державного мита за видачу певних видів документів; про звіт 

щодо здійснення державної регуляторної політики у 2018 році; про 

доповнення Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік; про встановлення ставок 

туристичного збору на території міста Кропивницького; про затвердження 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького           

в новій редакції; про звіт за 2018 рік щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки;                                 

про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання; про регулювання земельних відносин. 

 В роботі п'ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

оголошено перерву. 

                                                                       

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
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19 березня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулось засідання громадської 

комісії                        з житлових питань. 

 Розглянуті 4 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

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

зняття громадян з обліку; про внесення змін до квартирної справи О**; про 

надання жилого приміщення у гуртожитку. 

 Комісія також розглянула 7 звернень громадян з житлових питань та 

питання щодо самоправно зайнятого громадянами жилового приміщення                  

у гуртожитку.  

 

   19 березня 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. 

    Розглянуті 35 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 152, 212-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 

21 протоколу на загальну суму 24310 грн. Закрито провадження по                                 

13-ти протоколах. Перенаправлено один протокол за місцем реєстрації особи. 

 

19 березня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання: про підтримання в належному санітарному стані 

спортивних споруд та прилеглих територій; про заповнення форми 2 щодо 

матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць; про участь                 

у другому Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Новації, 

практики та перспективи розвитку фізичної культури і спорту»; про 

формування планів спортивно-масових заходів на квітень; про підготовку 

необхідних матеріалів для присвоєння категорії КДЮСШ № 4; про 

недопущення випадків булінгу серед вихованців КДЮСШ. 

 

19 березня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та 

спорту Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами 

дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання Міської ради міста Кропивницького».  

Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень;                

про планування виховних заходів на наступний тиждень, в т.ч. до 

Міжнародного дня театру; про заходи щодо збереження життя та здоров’я 

вихованців; про постійний контроль за відвідуванням вихованцями гуртків і 
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спортивних секцій, температурним режимом, протипожежним і санітарно-

технічним станом в приміщеннях закладів. 

 

 

 

Діалог влади з народом 

 

19 березня керуючий справами виконавчого комітету міської ради    

Альвіна Бондаренко провела прийом громадян з особистих питань. На 

прийом звернувся заявник з питання  реєстрації місця проживання. 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

19 березня Кропивницька міська організація «Сильна Молодь 

Кропивницького» проводила на площі перед міською радою акцію з метою 

привернення уваги громадськості та міської влади до необхідності 

збереження футбольного клубу «Зірка». Під час заходу використовувались 

прапори футбольного клубу, в руках тримали банер «Зірка» має жити». 

Кількість учасників –  40 осіб. 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

19 березня в ДЮК «Скіф» комунального закладу «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено екологічну акцію «Батарейки - збери, Землю від забруднень - 

звільни» з нагоди Всесвітнього дня Землі. 

 

19 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 
системи міста Кропивницького були проведені заходи:  

 № 11 – свято читацьких пристрастей «Мої кращі друзі». Розпочалось 

свято читацьких пристрастей ще у бібліотечному фойє: читачів запрошували 

до участі у різноманітних бліц-конкурсах, на них чекала екскурсія по 

бібліотеці. Гостинна зала запросила юних користувачів молодшого 

шкільного віку на театралізовану розважальну програму з героями дитячих 

книжок; 

№ 5 – книжковий дрес-код «Будьте завжди у тренді». Бібліотекарі 

розповідали читачам про українські бренди та новинки сучасної літератури. 

Присутні ознайомилися з виставкою «Книжковий дрес-код». Було й живе 

спілкування: діти розповідали один одному про твір, який вподобали; 

 № 16 – обласна акція «Мов фенікс, з попелу воскресне слово». 

Бібліотекар розповіла про життєвий і творчий шлях письменника Івана 

Котляревського. Присутні переглянули відеофільми «Моя Полтава. Іван 
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Котляревський», «Енеїда. Буктрейлер», «У столичному метро запустили 

потяг з ілюстраціями та цитатами «Енеїди» Котляревського». 

 

 

                  Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

19 березня на базі комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний                  

центр № 2» у рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України 

за підтримки USAID, відбувся практикум із застосування законодавства 

«Реформування освіти. Нова українська школа. Розвиток інклюзивного 

навчання».  

У програму практикуму були включені: доповідь начальника 

управління освіти Лариси Костенко, презентації з досвіду роботи директора 

ІРЦ № 1 Олени Дорошенко, директора ІРЦ № 2 Вікторії Готішан та в.о. 

директора                 ІРЦ № 3 Юрія Воронова. 

Для педагогів проведено майстер-класи: «Адаптація та модифікація 

освітнього середовища у закладах освіти міста»,  «Рух без обмежень – це 

радість життя»,  «Використання арт-терапевтичних методів у роботі з дітьми            

з особливими потребами». 

Керівники закладів загальної середньої освіти обговорили новації 

законодавства у сфері освіти та особливості надання освітніх послуг в умовах 

реформування, шляхи впровадження концепції Нової української школи та 

інклюзивної освіти, ознайомились із новими можливостями інклюзивно-

ресурсного центру № 2 м. Кропивницького.  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 


