
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  13 серпня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 13 серпня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 52 питання,  

прийнято 50, серед яких: про схвалення проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького «Про Бюджетний регламент проходження бюджетного 

процесу бюджету міста Кропивницького»; про передачу об»єкта 

благоустрою «Вуличний спортивний майданчик «Фітнес-екомістечко на 

Бєляєва» по                     вул. Беляєва, буд.1»; про надання грошової допомоги 

з нагоди Дня партизанської слави; про надання грошової  допомоги членам 

сімей загиблих ( померлих), військовополонених та зниклих безвісти 

учасників АТО, ООС до Дня незалежності України;  про демонтаж 

самовільно розміщених рекламних засобів; про надання квартир. 

 

13 серпня міський голова Андрій  Райкович, заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін та начальник 

управління капітального будівництва Сергій Білокінь проінспектували хід 

виконання будівельних робіт на об´єкті «Реконструкція проїжджої частини 

вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в  м. Кропивницький                   

(І черга об'єкта будівництва)». 

 Міський голова зосередив увагу на необхідності пришвидшення темпів 

роботи. 

 

13 серпня відбулась прес-конференція начальника управління освіти 

Лариси Костенко  та заступника начальника управління молоді та спорту 

Катерини Черкасської. Мова йшла про готовність закладів міста до нового 

навчального року та підсумки пролведення літньої оздоровчої кампанії. 

За словами Лариси Костенко, за кількістю закладів та структурою 

освітня мережа м. Кропивницького задовольняє потреби громадян у здобутті 

дошкільної та загальної середньої освіти,  забезпечує реалізацію в регіоні 

концепції безперервної ступеневої освіти.  

Катерина Черкасська зазначила, що управління успішно завершило 

літню оздоровчу кампанію. Цього року на організацію  відпочинку дітей 

пільгових категорій  було передбачено кошти у  сумі 1, 365 мільйонів 

гривень. Ще 134 тисячі гривень було виділено  на літній відпочинок 

вихованців  дитячого будинку “Наш дім”. 
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13 серпня відділом інформаційно-комп’ютерного забезпечення для 

керівників та відповідальних осіб виконавчих органів міської ради, 

комунальних підприємств і закладів міста, районних у місті Кропивницькому 

рад було проведено навчання на тему: «Захист інформації». 

 Під час навчання були розглянуті практичні питання захисту 

інформації та основні положення Постанови Кабінету Міністрів України від 

19 червня 2019 р. № 518 «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту 

об’єктів критичної інфраструктури». 

 

13 серпня відбулось засідання адміністративної комісії при              

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.                  

Розглянуто  26  адміністративних справ, по яких винесено такі рішення: 

накладено штраф – на 18-х осіб; закрито за відсутністю складу 

адміністративного правопорушення – 8  справ. 

 

Діалог влади з народом 

 

13 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 17 заявників з питань: перевезення маршрутними 

таксі населення пільгових категорій, ремонту фасаду будинку та 

прибудинкової території, заборони руху великогабаритного транспорту, 

зовнішнього освітлення провулку Абаканського, надання дозволу на 

відключення від системи централізованого опалення з метою встановлення 

автономного опалення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

12-13 серпня на стадіоні «Зірка» проходив ХІV традиційний турнір                        

з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, присвячений 

пам’яті колишнього гравця і спортивного директора футбольного клубу 

«Зірка» Андрія Куценка. Учасниками цьогорічних змагань стали чотири 

команди, які представляли Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську та 

Черкаську області.  

За підсумками футбольних баталій на четвертому місці фінішувала 

команда з міста Кременчук, бронзовими призерами стали представники міста 

Кривий Ріг, срібні медалі завоювали юні футболісти з міста Ватутіне 

Черкаської області, а переможцями турніру стали вихованці Олексія Ярюхіна 

із команди «Зірка» U-13 (м. Кропивницький).  

Під час урочистого закриття змагань юних спортсменів привітали: 

перший тренер Андрія Куценка, керівник програми розвитку дитячо-

юнацького та молодіжного футболу ФК «Зірка» Вадим Даренко, начальник 

управління молоді та спорту міської ради Сергій Колодяжний. Батько Андрія 

Куценка, заслужений працівник фізичної культури і спорту України 
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Олександр Куценко подякував управлінню молоді та спорту Міської ради 

міста Кропивницького, відділенню Національного олімпійського комітету 

України в Кіровоградській області, футбольному клубу «Зірка», 

Кіровоградській обласній федерації футболу за допомогу в організації та 

проведенні турніру. 

Почесні гості нагородили переможців та призерів змагань дипломами, 

медалями, кубками і призами від організаторів. 

 

13 серпня у бібліотеці-філії № 7 відбулася година цікавих повідомлень 

«Україна і Китай – стратегія партнерства». 

 На  читачів чекали: розповідь про китайські бойові мистецтва та 

майстер-клас з кунгфу; експрес-знайомство з національними релігіями та 

культурою Китаю; майстер-клас з китайської каліграфії; віртуальна екскурсія 

сучасним Китаєм; фотозона «China style»; китайська чайна церемонія та 

неймовірне китайське печиво з передбаченнями. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

  13 серпня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено  рейд - відстеження по вул. Космонавта Попова щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі  продовольчими та непродовольчими товарами.   

Під час проведення рейду несанкціонована торгівля   плодоовочевою та 

молочною продукцією, городиною була ліквідована.  Всі торговці перейшли 

здійснювати торгівлю на територію ринку. Торгівля бахчовими культурами 

була призупинена. 

За порушення Правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції 

складено 4 протоколи  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, біля житлових 

будинків та вручено їм флаєри “Обережно! Стихійна торгівля” з 

попередженням про адміністративну відповідальність за торгівлю “з рук” у 

невстановлених місцях.   

 

 

 
 

Заступник начальника 

організаційного відділу                         Ірина ШТАДЧЕНКО 


