
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    17 квітня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

17 квітня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про внесення змін до рішення міської ради від                    

10 червня 2016 року № 309 «Про затвердження Плану дій сталого 

енергетичного розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року»;                                      

про безоплатну передачу завершених будівництвом зовнішніх водопроводів                

у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області; про затвердження істотних умов договору енергосервісу;                                     

про затвердження істотних умов договору енергосервісу за об’єктом – дитяча 

поліклініка № 1; про затвердження передавального акта; про затвердження 

передавального акта майна з балансу комунального закладу «Поліклінічне 

об’єднання м. Кіровограда» на баланс комунального некомерційного 

підприємства «Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького»; про затвердження передавального акта майна з балансу 

дитячої міської поліклініки № 1 на баланс комунального некомерційного 

підприємства «Клінічна дитяча міська поліклініка» Міської ради міста 

Кропивницького»; про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

м. Кропивницького, які підлягають приватизації; про внесення змін до 

рішення міської ради від 29 листопада 2005 року № 1567 «Про прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда приміщення по 

вул. Гоголя, 28». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

17 квітня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

було проведено відкрите засідання міської комісії сприяння дотриманню 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації.     

В засіданні брали участь: міський голова Андрій Райкович, керівники 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, представники                         

ПрАТ “Кіровоградобленерго”, Кропивницького відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області, Управління 
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патрульної поліції в Кіровоградській області, Кропивницького 

міськрайонного відділу УДСНС України в Кіровоградській області, 

релігійних громад                       УПЦ, ПЦУ, УГКЦ, УАПЦ, РКЦ, 

євангельських християн-баптистів, Союзу Церкви Божої України, АСД, 

іудейських релігійних громад.  

Розглянуто питання про підготовку до відзначення Воскресіння 

Христового (охорона громадського порядку, безперебійне енергопостачання, 

чергування швидкої медичної допомоги, робота громадського транспорту                 

у святкові дні, благоустрій прилеглих до храмів територій, відновлення 

зовнішнього освітлення, пожежна безпека у храмах, проведення 29 квітня 

релігійною громадою Союзу Церкви Божої України “Жива Надія” 

театралізованої постанови “Відтворення Пасхальних подій. Розп'яття та 

Воскресіння Спасителя Христа”). 

 

 17 квітня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про відрахування з дитячого будинку сімейного 

типу неповнолітньої дитини  та переведення дитячого будинку в статус 

прийомної сім”ї - 1; про створення прийомної сім”ї  та влаштування до неї 

дітей - 1;                   про затвердження індивідуального плану - 1; про 

доцільність позбавлення батьківських прав – 3; про надання дозволів - 7. 

 

17 квітня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося засідання 

міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення.  

Розглянуті питання: про стан виконання Плану спільних заходів з 

питань детінізації доходів громадян і зайнятості населення на 2019 рік 

Міської ради міста Кропивницького; про підсумки реалізації державної 

політики щодо легалізації зайнятості населення і детінізації заробітної плати 

у місті Кропивницькому у І кварталі 2019 року.  

 

17 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з розгляду 

питань щодо забезпечення одиноких мешканців міста засобами приймання 

сигналів цифрового телерадіомовлення. 

 Розглянуто 39 звернень громадян. Погоджено надати телетюнери                        

24 громадянам, відмовлено в надані телетюнерів 2 громадянам, направлено 

на доопрацювання 6 звернень громадян, вирішено запросити на наступне 

засідання 7-х громадян. 
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17 квітня начальник Головного територіального  управління юстиції 

Вадим Гуцул вручив міському голові Андрію Райковичу свідоцтво про 

державну реєстрацію Статуту територіальної громади міста Кропивницького. 

 

17 квітня під головуванням заступника голови Подільської районної                 

у м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось засідання комісії                      

з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових 

субсидій та пільг.  

Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 6 (призначено - 6); житлових субсидій – 60   

(призначено - 40) та державної соціальної допомоги малозабезпеченим               

сім’ям – 1 (призначено - 1). 

 

   17 квітня в приміщенні міської ради відбувся  семінар  з головами 

квартальних комітетів  Фортечного  району  м.  Кропивницького. 

Розглянуті питання: про співпрацю відділу реєстрації місця 

проживання особи Міської ради міста Кропивницького з головами 

квартальних  комітетів Фортечного району міста Кропивницького; про 

ідентифікацію тварин; про надання психологічної реабілітації, санаторно – 

курортного лікування учасникам ООС (АТО); про взаємодію опікунської 

ради при виконавчому комітеті  Фортечної  районної  у  м.  Кропивницькому 

ради  з головами квартальних комітетів. 

 

Події суспільно-політичного життя 

               Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

17 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Зоряний» - відвідування відкриття виставки до Дня довкілля в 

обласному ЦДЮТ; ДЮК «Моноліт» – змагання з армліфтингу «Сила та 

здоров’я». 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

17 квітня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейдове відстеження спеціалістами управління  торгівлі та 

побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького, працівниками міської дружини міста Кропивницького та 

поліції по вул. Соборній (біля входу до Колгоспного ринку), вул. Євгена 
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Тельнова (біля ринків «Черемушки» та «Привокзальний») щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.  

 За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції 

складено 5 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.     

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків. 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

  17 квітня 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: Великої Перспективної, Соборної, Євгена 

Тельнова, Волкова, Космонавта Попова, Пацаєва, В’ячеслава Чорновола, 

Преображенської, Бєляєва, Севастопольської, Юрія Краснокутського, Павла 

Сніцара та проїзду Тінистого. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та 

видано                       14 попереджень щодо усунення недоліків санітарного 

стану. 

 

Освіта 
 

17 квітня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 35 

«Світлячок» комбінованого типу спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти Міської радим міста 

Кропивницького Оксана Борщенко провела нараду з керівниками закладів 

дошкільної освіти.   

Розглянуті питання: про права та обов’язки керівника закладу щодо 

організації діяльності інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти; про 

організацію роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладах дошкільної освіти; про участь у загальноміському 

заході «Величне свято Великодня». 

 

 

Начальник організаційного відділу                                          О.Разуменко 


