
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 
              02 жовтня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

        02 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища.  На засіданні комісії були 

присутні керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів 

масової інформації та громадськості.   

        Розглянуті питання: про відмову у затвердженні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Кропивницького та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом (0,0500 га);  про відмову у затвердженні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Кропивницького та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом (0,0745 га); про затвердження Меморандуму про гарантії 

територіальної громади міста обласного значення Кропивницький 

територіальній громаді смт Нового у разі приєднання територіальної громади 

смт Нового до територіальної громади міста обласного значення 

Кропивницький; 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 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 врегулювання земельних відносин. 

        02 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності.                

На засіданні комісії були присутні заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександр Вергун, керівники виконавчих 

органів міської ради, представники засобів масової інформації та 

громадськості. 

        Розглянуті питання: про затвердження істотних умов договору 

енергосервісу; про затвердження Меморандуму про гарантії територіальної 
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громади міста обласного значення Кропивницький територіальній громаді    

смт Нового у разі приєднання територіальної громади смт Нового до 

територіальної громади міста обласного значення Кропивницький; про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького приватизованих квартир;                        

про  внесення змін та доповнень 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 та 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 міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому  

на 2018-2021 роки». 
                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

         02 жовтня в приміщенні міської ради під головуванням секретаря 

міської ради Андрія Табалова відбулося засідання міської комісії сприяння 

дотриманню законодавства про свободу совісті та релігійні організації. 

          Розглянуто питання про проведення масових заходів протестантськими 

релігійними громадами; трансформаційні процеси, що відбуваються у 

релігійному середовищі у зв'язку з прийняттям Томосу про автокефалію; 

проведення молитовних сніданків; стан дотримання чинного законодавства 

про свободу совісті та релігійні організації. Члени комісії відвідали костел 

Римсько-католицької парафії Святого Духа, ознайомилися з особливостями 

культової практики та ходом ремонтно-реставраційних робіт. 

        02 жовтня під головуванням голови комісії, заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті питання: про 

доцільність усиновлення – 2; про надання дозволів – 4; про відрахування 

неповнолітнього з вищого навчального закладу – 1; про влаштування дітей в 

сім'ю патронатного вихователя – 1; про влаштування дитини до                                       

КЗ «Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради м. Кропивницького" – 1; про 

участь у вихованні дитини – 2; про взяття сімей під соціальний супровід – 2.  

        02 жовтня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання комісії з питань призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, житлових субсидій, пільг та тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату. Розглянуто справ з питань 

призначення: соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 9 
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(призначено 9), житлових субсидій – 29 (призначено 11) та пільг – 1 

(призначено 1). 

02 жовтня під головуванням голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбувся семінар голів квартальних 

комітетів Подільського району. Були розглянуті питання: про ситуацію зі 

сказу та заходи його профілактики; про порядок призначення монетизації 

пільг на опалювальний період; про співпрацю ТОВ «Екостайл» з головами 

квартальних комітетів; про дотримання правил благоустрою щодо прибирання 

прилеглої території від опалого листя; про соціальний захист ветеранів.  

 

Діалог влади  з народом 

        02 жовтня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулися 15 заявників з питань: виділення 

коштів на придбання медичного препарату, виділення земельних ділянок під 

будівництво житлових будинків, поліпшення житлових умов, надання 

допомоги по встановленню автономного опалення, облаштування зупинки 

громадського транспорту, проведення ремонту ліфтів і  доріг та відновлення 

зовнішнього освітлення. 

        02 жовтня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 2 заявники з питань 

надання матеріальної допомоги на лікування та виділення приміщення для 

проведення тренувань по атлетичній гімнастиці для осіб з інвалідністю. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій та громадських організацій 

02 жовтня о 19.00 на площі Героїв Майдану проводилась акція “Ні 

капітуляції”, спрямована проти підписання українською делегацією у Мінську 

“формули Штайнмаєра”. Участь в акції взяли представники місцевих 

політичних партій (“Свобода”, “Національний корпус”), громадських 

організацій (“Волонтерське об'єднання учасників Майдану та бойових дій”, 

“Просвіта”), громадські активісти. Орієнтовна кількість учасників – 100 осіб. 

 

Міжнаціональні стосунки 

02 жовтня за ініціативи Кіровоградської обласної організації 

“Асоціація польських журналістів України” імені Кароля Шимановського 

відбулося відкриття меморіальних дощок Юрію Олеші, письменнику та 

драматургу, уродженцю м. Єлисаветграда (вул. Шевченка, 22) та польським 

військовим — випускникам Єлисаветградського кавалерійського училища 

Володмириму Дуніну-Жуховському та Григорію Доліві-Доброволському 

(вул. Нейгауза, 4). 

У заході взяли участь консули Консульського відділу Посольства 

Республіки Польща у м. Києві Яцек Гоцловський та Пшемислав Пєж, секретар 

Міської ради міста Кропивницького Андрій Табалов, члени Об'єднання 

поляків імені Кароля Шимановського, священнослужителі релігійної громади 
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Римсько-католицької парафії “Святого Духа”, представники польської 

спільноти, громадськість міста. 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 02 жовтня в ДЮК «Зоряний» комунального закладу «Об’єднання  

дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» відкрилася виставка дитячих малюнків «Моя бабуся 

найкраща».                           

        02 жовтня в залі музичного коледжу відбулося відкриття                                     

ХVІІ музичного фестивалю імені Кароля Шимановського «Осінь з музикою 

Кароля Шимановського». Під час концерту звучали твори польських 

композиторів ХХ–ХХІ ст. - Шльонського тріо (Катовіце, Польща), Йоанни 

Доманьської (фортепіано), Романа Відашека (кларнет) та Тадеуша 

Томашевського (валторна).   

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

  02 жовтня 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: Івана Олінського, Симона Петлюри, Пушкіна, Павла 

Рябкова, Кримської, Хабаровської, Ізмаїльської, Рязанської, Юрія 

Краснокутського, Семена Тютюшкіна, Павла Сніцара, Братиславської, 

Гетьмана Сагайдачного, Преображенської, Полтавської, Великої 

Перспективної, Гоголя, Кропивницького, Вокзальної, Микитенка, 

Бобринецький шлях, Сугоклеївської, Яновського, Героїв України, Космонавта 

Попова, Пацаєва, Юрія Коваленка, та провулків Саксаганського, Товариського, 

Інгульського, Госпітального 2-го. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та видано 32 попередження щодо усунення недоліків 

санітарного стану.    

 

 

  

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                            Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 
Олена Разуменко 22 27 90 



5 

 

 


