
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

    07 травня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності депутатів  
 

07 травня 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. 

Розглянуті питання: про затвердження Положення про спеціалізовану 

інспекцію Міської ради міста Кропивницького в новій редакції; про 

затвердження Статуту комунального підприємства «Універсал 2005» у новій 

редакції;  про затвердження Програми відшкодування частини суми (тіла) 

кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження 

енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках,  

на 2019-2022 роки; 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 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 затвердження Програми боротьби з амброзією 

полинолистою на території міста Кропивницького на 2019-2023 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». 

 

07 травня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося друге засідання п'ятнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 39 депутатів міської ради, голова Подільської 

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

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

селищної ради Огаль І.П., керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громади міста. 

Міський голова зачитав заяву депутатської фракції політичної партії 

«Блок Петра Порошенка «Солідарність» в Міській раді міста Кропивницького 

про обрання головою фракції Деркаченка Ю.О. 

На другому засіданні було прийнято 89 рішень з них: про депутатські 

запити депутатів міської ради; про дострокове припинення повноважень 
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депутата міської ради Маламена Г.С.; про безоплатну передачу завершених 

будівництвом зовнішніх водопроводів у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області; 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 затвердження напрямів діяльності та заходів, що будуть виконуватись 

виконавчими органами місцевого самоврядування та комунальними 

підприємствами міської ради в сфері пожежної та техногенної безпеки               

на 2019-2021 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 міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»;  про затвердження Статуту 

комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» у новій 

редакції; 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 виконання Програми економічного 

і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями 

розвитку на 2019 і 2020 роки за 2018 рік; про звільнення на 50 % від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами членів сімей 

військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків в 

Республіці Афганістан; про створення комунального некомерційного 

підприємства шляхом перетворення дитячої міської поліклініки № 1; про 

створення комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення 

комунального закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»;                                

про затвердження істотних умов енергосервісного договору; про затвердження 

передавального акту; про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об’єктом – дитяча міська поліклініка № 1; про встановлення 

транспортного податку на 2020 рік; про звільнення осіб з інвалідністю                                

I та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування 

квартирними телефонами; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому                                       

на 2018-2020 роки (в новій редакції)»; 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»; про затвердження Статуту 

комунального підприємства «Універсал 2005» у новій редакції; 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 
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ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки»; про затвердження Програми 

відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста 

Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів у 

багатоквартирних житлових будинках, на 2019-2022 роки; про внесення змін 

до Комплексної схеми розміщення архітектурних типів тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в м. Кропивницькому; про внесення 

змін до Генерального плану міста Кіровограда (Кропивницького) та Плану 

зонування території міста Кіровограда (Кропивницького); про затвердження 

Програми боротьби з амброзією полинолистою на території міста 

Кропивницького на 2019-2023 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 виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання; про внесення змін до Заходів щодо 

реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2019 роки, затверджених рішенням міської 

ради від 17 січня 2017 року № 760; про внесення змін до рішення міської ради 

від 15 березня 2017 року № 830 «Про затвердження Програми розвитку 

земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки»; про внесення 

змін до рішень міської ради (нормативна грошова оцінка); про регулювання 

земельних відносин. 

В роботі п'ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

оголошено перерву. 

 

07 травня під головуванням голови Фортечної  районної у                                        

м. Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулось пленарне засідання 

двадцять третьої сесії районної у місті ради. 

          Розглянуті питання: про внесення змін до персонального складу 

постійних комісій Фортечної районної у м. Кропивницькому ради сьомого 

скликання; про внесення змін до графіка прийому виборців депутатами 

Фортечної  районної  у  м.  Кропивницькому  ради  сьомого скликання;                      

про затвердження звіту про виконання районного в місті бюджету за  І квартал 

2019 року; про внесення змін до рішення районної у місті ради від 21 грудня 

2018 року № 172 «Про районний в місті бюджет на 2019 рік». 

         

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

07 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання 

робочої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства                         

в сім’ї.  
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07 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулось засідання 

адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуті 34 протоколи про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 15 протоколах на 

загальну суму 19 550 грн. Закрито провадження по 11 протоколах. Перенесено 

розгляд 4-х протоколів на наступне засідання адміністративної комісії. 

Перенаправлено 4 протоколи за місцем реєстрації  особи, на яку складено 

протокол про адміністративне правопорушення. 

 

 07 травня під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Фундовного 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 рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 11 квітня 2019 року № 219 “Про 

виключення квартири із числа службових”; про виключення квартири із числа 

службових.  
 Комісія також розглянула 6 звернень громадян з житлових питань.   

  

07 квітня відбулась прес-конференція заступника міського голови                              

з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди та директора 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Маріанни Моркви. Мова йшла про завершення прийому пропозицій на 

конкурс «Гpомaдський бюджет-2020» та Комплексний енергетичний паспорт 

будівель бюджетної сфери Кропивницького. 

 

07 травня начальник відділу фізичної культури та спорту управління 

молоді та спорту Славік Іванов провів нараду з керівниками підпорядкованих 

спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про покладання квітів до пам’ятних місць та участь 

в офіційних заходах з нагоди Дня пам’яті та примирення та 74-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; про придбання спортивного 

інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл; про проведення перевідних 

іспитів у дитячо-юнацьких спортивних школах та інші. 

 

07 травня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина 

Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту 

Людмила Дорохіна провели нараду з педагогами-організаторами, керівниками 

гуртків та секцій дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького».  
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Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про 

планування виховних заходів на наступний тиждень, в т.ч. з нагоди Дня 

пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 

Дня матері; про заходи щодо збереження життя та здоров’я вихованців; про 

постійний контроль за відвідуванням вихованцями гуртків і спортивних секцій 

та протипожежним і санітарно-технічним станом в приміщеннях закладів. 

 

                               Події суспільно-політичного життя 

          Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

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

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Зоряний» – хвилина пам’яті і покладання квітів на Алеї слави 

(Рівнянське кладовище); ДЮКи «Чайка» та «Вогник» – майстер-клас із 

виготовлення вітальних листівок до Дня матері; ДЮК «Ровесник» – 

інформаційний дайжест до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

 

До Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом                                

у Другій світовій війні 

 

07 травня відбувся міський військово-патріотичний конкурс строю                      

і пісні «Майбутній захисник України», який щорічно проводиться серед 

команд закладів освіти міста Кропивницького. Цього разу в заході брали 

участь 23 загони (понад 350 учасників). 

Конкурсна програма заходу пройшла в парку культури і відпочинку 

«Ковалівський». Після її завершення учасники урочистою ходою у супроводі 

військового оркестру пройшли від парку, по вул. Дворцовій, до площі перед 

будівлею міської ради. 

Під час урочистої частини конкурсу до присутніх з вітальними словами 

звернулася заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Наталія Дзюба. Разом з начальником управління освіти Ларисою 

Костенко вона нагородила переможців та призерів конкурсу Грамотами 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького. 

За результатами конкурсу І місце зайняли команди НВК «Колегіум» та 

НВО № 33; ІІ місце – гімназії № 9 та НВО № 35; ІІІ місце – ЗОШ № 2 та                      

НВО № 31. 

Журі відзначило команди НВО № 8 та  ЗОШ № 30 за «Найкращу 

злагодженість дій», ЗОШ № 4 та НВО № 19 - за «Найкращу дисципліну 

строю», гімназії ім. Т.Шевченка та НВО № 32 - за «Найкращий зовнішній 

вигляд загону», гімназії ім. О.Журливої та НВО № 20 - за «Найкраще 

виконання елементів стройової підготовки у складі загону», НВО № 6 та                 

НВК № 34 - за «Найкраще виконання стройової пісні у складі загону». 
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07 квітня педагоги та студенти Кропивницького коледжу харчування та 

торгівлі поклали квіти до пам’ятного знака на місці загибелі партизан та їх 

командира Стратієнка А.Ф. в парку культури і відпочинку «Ковалівський». 

 

07 травня в обласному госпіталі для ветеранів війни відбулися 

спортивні змагання серед військовослужбовців, учасників бойових дій «Сила 

життя - Sport». 

У змаганнях брали участь військові 3-го окремого полку спеціального 

призначення  імені князя Святослава Хороброго, Національної гвардії 

України, учасники ООС (АТО) на сході України, службовці управління                  

ДСНС України у Кіровоградській області. 

Після урочистостей військові, за підтримки кадетів навчально-

виховного об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей 

«Сокіл», центр позашкільного виховання», брали участь у змаганнях із дартсу, 

фрізбі, шашок, хокею на столі, боулінгу, баскетболу. 

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами, медалями і 

пам’ятними призами від організаторів заходу.  

 

 07 травня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 11 – марафон «Читаймо про війну заради миру». Діти читали книги 

про війну та декламували вірші; 

 № 2 – героїко-патріотичні читання «Мужність і слава». Присутні 

переглянули відео сюжети «20 кроків до мрії. Крок 15 - Україна у Другій 

світовій війні», «Жіночі історії Другої світової - Євдокія Лисенко», трейлери 

до фільмів «Іди і дивись», «Дюнкерк», «Врятувати рядового Раяна», «Список 

Шиндлера», «Піаніст», «Рай» та брали участь у феєрверк-вікторині «Салют 

Перемоги». Всі відвідувачі бібліотеки протягом травня матимуть змогу 

ознайомитись з книжковою виставкою «Художній літопис вогняних років»; 

 № 19 – майстер-клас «Мак – символ пам'яті». Бібліотекарі разом із 

юними читачами створювали квіти зі стрічок, які діти зможуть прикріпити до 

свого одягу, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні; 

 № 5 – літературний вечір «Дороги війни – дороги перемоги». Під час 

заходу читачі познайомилися з книгами Юрія Матівоса «Сторінки безсмертя» 

(розділ третій «Солдати слави не шукали») та Івана Петренка «Нацистський 

окупаційний режим 1941-1944» (розділ «Наші», спогади Олекси 

Терентійовича Кримського).  

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                    О. РАЗУМЕНКО 
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