
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

 за 11 червня 2019 року  

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

  11 червня під головуванням міського голови Райковича А.П. відбулося 

третє засідання п'ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання. В роботі сесії взяли участь 36 депутатів міської ради, 

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

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

голова Новенської селищної ради Денисенко С.П., начальник Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області Козьяков Р.С., 

т.в.о. начальника Кропивницького відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській області Гудіма А.М., голова 

Кропивницької міської виборчої комісії Кіровоградської області Грицина В.І., 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової 

інформації та громади міста. 

Міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій 

Табалов привітали споpтсменів, які здобули світове чемпіонство та пpизові 

місця на чемпіонаті Європи. 

Відтак, грошову винагоpоду отpимали Яpослав Ткач, який здобув в 

Італії звання чемпіона Євpопи, у Фpанції здобув звання чемпіона світу зі 

скелелазіння. Також винагоpоду отpимав його тpенеp Микола Побеpежець.  

Винагоpоду вpучили Геннадію Тимофієву, який отpимав тpи сpібні 

медалі в складі збіpної Укpаїни на чемпіонаті Євpопи із гиpьового споpту і 

Також винагоpоду отpимав його тpенеp Сеpгій Шевченко. 

Голова Кропивницької міської виборчої комісії Кіровоградської області 

Грицина В.І. оприлюднила постанови Кропивницької міської виборчої 

комісії Кіровоградської області щодо визнання обраною депутаткою міської 

ради сьомого скликання наступною за черговістю кандидатки в депутати  

від Кіровоградської міської організації Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 

Капітонову О.О. Міський голова Андрій Райкович вручив Капітоновій О.О. 

посвідчення депутата міської ради та нагрудний знак. 

Міський голова зачитав заяву депутатки Яремчук В.С., членкині 

депутатської фракції політичної партії «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» в Міській раді міста Кропивницького про вихід із фракції та 

повідомлення голови депутатської фракції ВО «Свобода» в Міській раді міста 

Кропивницького Капітонова С.І., про те що новообpана депутатка міської 

ради Капітонова О.О. ввійшла до складу депутатської фракції ВО «Свобода» 

в Міській раді міста Кропивницького та пpизначена її секpетаpем.  

Начальник Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області Козьяков Р.С. представив т.в.о. начальника 
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Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області Гудіму А.М. та надав інформацію щодо 

криміногенної ситуації в місті Кропивницькому та Кіровоградській області. 

На другому засіданні було прийнято 152 рішення з них: про 

найменування вулиць у садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»; про 

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату; про 

передачу майна військовій частині А1840; про передачу майна військовій 

частині А0680; про передачу майна Кропивницькому міському військовому 

комісаріату; про передачу майна; про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2019 рік»; про затвердження Положення про 

спеціалізовану інспекцію Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції; про встановлення розмірів ставок єдиного податку у                                  

м. Кропивницькому на 2020 рік; про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік; про 

затвердження Положення про порядок розміщення та перебування сезонних 

об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності                                

з використанням їх окремих елементів на території міста Кропивницького; 

про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Голови 

Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо фінансової 

незабезпеченості галузі «Охорона здоров’я» м. Кропивницького; про 

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року № 1405, 1407 («Про затвердження Міської програми 

«Молодь» на 2018-2020 роки», «Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 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 від 17 січня 2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в 

східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки»; про 

внесення змін до рішення міської ради від 19.03.2019 № 2441 

(«Про делегування прав замовника комплексної електрифікації територій 

в районі вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного у 

м. Кропивницькому ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна 

компанія»); про утворення департаменту надання адміністративних послуг 

Міської ради міста Кропивницького; про визначення замовника по об’єкту 

«Поточний середній ремонт вул. Академіка Корольова (від вул. Волкова до 

вул. Вокзальної у м. Кропивницькому»; 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 Кропивницькогона 2019 – 2021 роки»; про 

регулювання земельних відносин. П'ятнадцята сесія Міської ради міста 

Кропивницького завершила свою роботу. 
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

         11 червня начальник відділу молоді та спорту 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: 

організація і проведення оплачуваних громадських робіт з благоустрою міста 

для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час; організація 

оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку області і України; заходи щодо збереження 

життя та здоров’я вихованців; підведення підсумків роботи клубів за                  

2018-2019 навчальний рік. 

 11 червня начальник управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького Сергій Колодяжний провів нараду з керівниками 

підпорядкованих спортивних закладів. Розглянуто питання: про 

оздоровлення вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у літній період;  

про проведення інструктажів щодо безпечної поведінки під час перебування 

на природі, біля відкритих водойм у літній період; про виплату одноразової 

грошової винагороди спортсменам та їх тренерам за підсумками виступів на 

офіційних міжнародних змаганнях зі скелелазіння та гирьового спорту; про 

стан господарської роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах; про 

проведення спортивних заходів з нагоди Дня батька; про надання кандидатів 

для участі в міському конкурсі «Молода людина року»; про формування 

планів спортивно-масових заходів на липень 2019 року. 

  11 червня відбулось засідання адміністративної комісії при              

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради,                   

на якому розглянуто 10 адміністративних справ, по яких винесено такі 

рішення: накладено штрафи – на 7 осіб; закрито за відсутністю складу 

адміністративного правопорушення – 2 справи; повернуто на доопрацювання  

1 протокол. 
 

 

Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

     11 червня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 13 – книжковий кадр «Влітку відпочивай, а про книгу не забувай. 

Літній табір». 

Для читачів була проведена екскурсія книгозбірнею, під час якої вони 

дізналися про книги від найменших до найстарших й бібліотечні послуги. 

Презентація на тему «Хто з вас не любить книжок?» нагадала присутнім, як 

саме потрібно поводитись із книгами.    

 № 19 – ігровий майданчик «Дружні ми та дужі, до спорту не байдужі!» 

 Майданчик біля бібліотеки-філії для дітей № 19 перетворився на 

величезну шахову дошку. Гравцям вперше в житті довелося грати 

гігантськими шашками, а це тільки додавало азарту та хвилювання.

 Блискавично завершився турнір з шашок «Ваш хід!» серед юніорів. 2:0 
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на користь першачків, які перемогли четвертокласників. Солодкий сюрприз 

та квитки у Дендропарк чекали дітлахів мікрорайону від постійного спонсора 

бібліотечних свят «Корпорації XXI століття».      

11 червня на стадіоні «Зірка» проходили Всеукраїнські змагання з 

легкої атлетики, що зібрали 158 атлетів. КДЮСШ № 2 Міської ради міста 

Кропивницького представляли 3 спортсмени. Найкращий результат 

продемонструвала вихованка В’ячеслава Нищименка Дар’я Константiнова, 

яка посіла п’яте місце в бігові на 100 метрів. 
 

 

  Питання соціально-економічного стану 

 Охорона здоров”я 

11 червня в приміщенні  дитячоїміської поліклініки № 1 відбулася  

оперативна нарада з керівниками закладів охорони здоров'я міста за участю 

заступника начальника управління охорони здоров”я Кудрик Л.М. на тему: 

«Стан підготовки лікувально-профілактичних закладів міста до надання 

медичної допомоги при карантинних та кишкових інфекціях».  

 

Освіта 

  11 червня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

проведено інтерактивні освітні заходи літніх шкіл в рамках профільно-

оздоровчого проекту «Всеукраїнський обмін наукових ідей». Проект 

проводиться разом з Національним технічним університетом «Харківський 

політехнічний інститут». 

 

 

 

Начальник організаційеного відділу                           О.РАЗУМЕНКО 
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