
 ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

          за 04 - 06 жовтня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях       

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        
сьомого скликання 

04 жовтня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулася позачергова сімнадцята сесія Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання. 

В роботі сесії взяли участь 25 депутатів міської ради, голова 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Р. Фросіняк, голова 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради О. Кришко, голова 

Новенської селищної ради              С. Денисенко, керівники виконавчих 

органів міської ради, представники засобів масової інформації та громади 

міста. 

На засіданні було прийнято 2 рішення, з них: про звернення депутатів 

Міської ради міста Кропивницького до Президента України та Верховної 

Ради України щодо небезпеки, яку депутати вбачають в імплементації так 

званої «формули Штайнмаєра». 

Роботу позачергової сімнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького завершено. 

04 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

На засіданні комісії були присутні керівники виконавчих органів 

міської ради та представники засобів масової інформації. 

 Розглянуто питання: про затвердження Правил благоустрою території 

міста Кропивницького; про затвердження передавальних актів; про внесення 

змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, 

загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та 

її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького» (зі змінами);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 визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб; про доповнення Плану діяльності Міської 

ради міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів на                

2019 рік; про затвердження Плану діяльності Міської ради міста 

Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік; про 

затвердження Меморандуму про гарантії територіальної громади міста 
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обласного значення Кропивницький територіальній громаді смт Нового у разі 

приєднання територіальної громади смт Нового до територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницький. 

04 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Олега 

Краснокутського відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку. 

На засіданні комісії були присутні керівники виконавчих органів 

міської ради та представники засобів масової інформації.  Розглянуто 

питання: 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» (зі змінами); про встановлення 

вартості харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти міста 

Кропивницького; про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 

№ 1194 «Про затвердження Міської програми профілактики та протидії 

злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки»; про визначення 

мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого 

майна фізичних осіб; 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 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 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»; 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 міста Кропивницького від 20 грудня 

2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік». 
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        З 30 вересня по 05 жовтня фахівцями Центру надання 

адміністративних послуг було прийнято 1098 звернень від громадян і 

суб’єктів господарювання, надано 2180 консультацій. 

         З 30 вересня по 04 жовтня на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів управління з питань захисту прав дітей було 44 громадянина з 

питань: усиновлення – 7; опіки та піклування – 7; майнових питань - 9; 

визначення місця проживання – 5; соціально-правового захисту дітей – 12; 

визначення порядку участі у вихованні – 4. 

Проведено профілактичний рейд, в ході якого складено 2 акти 

обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, та 2 – у сім'ях опікунів (піклувальників). 

Спеціалісти управління приймали участь у 11 судових засіданнях 

(кримінальні справи відносно неповнолітніх – 4, позбавлення батьківських 

прав – 6, визначення місця проживання – 1). Взято участь у знайомстві 

кандидатів в усиновлювачі  з  дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою 

батьківського піклування; засіданні ради з питання профілактики серед дітей 

у Центральноукраїнському вищому професійному училищі 

ім.М.Федоровського. 

        З 30 вересня по 04 жовтня до управління соціальної підтримки 

населення міської ради звернулись 29 осіб: з питання надання матеріальної 
допомоги - 5 осіб;   з питання підготовки необхідних документів - 24 особи. 

Надано 53 письмові відповіді депутатам, громадянам, організаціям та 

установам.                          

  

Діалог влади з народом 

        04 жовтня  на «Гарячій лінії міського голови» чергували голова 

Новенської селищної ради Сергій Денисенко, начальник управління охорони 

здоров’я Міської ради міста Кропивницького Оксана Макарук та начальник 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького Лариса Костенко.   

Сергій Денисенко відповів на 3 дзвінки з питань: графіку руху громадського 

транспорту до селища Нового, ремонту покрівлі багатоповерхового будинку, 

відновлення роботи ліфта багатоповерхівки. Оксана Макарук відповіла на                   

5 дзвінків з питань: наявності інсуліну в аптеках міста, програми «Доступні 

ліки». Лариса Костенко відповіла на 4 дзвінки з питань: теплопостачання у 

навчальних  та дошкільних навчальних закладах. 

  

Події суспільно-політичного життя 

        04 жовтня міський голова Андрій Райкович привітав особовий склад                

3-ого полку спецпризначення імені Святослава Хороброго з  57-ю  річницею 

від дня створення військової частини. Вже четвертий рік поспіль міська 

влада Кропивницького незмінно лишається шефом третього полку. Загалом 

за  4 роки допомога полку з міського бюджету склала 1, 254  мільйона 

гривень. 
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Діяльність громадських організацій 

         06 жовтня о 12.00 на площі Героїв Майдану проводилась акція                         

“Ні капітуляції” з вимогами до влади відмовитись від підписання “формули 

Штайнмаєра” та не допустити зради інтересів України. Участь в акції взяли 

представники місцевих політичних партій (“Свобода”, “Національний 

корпус”), громадських організацій (“Волонтерське об'єднання учасників 

Майдану та бойових дій”, “Просвіта”, “Спілка офіцерів України”), 

громадські активісти.  Орієнтовна кількість учасників – 150 осіб. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 03 по 06 жовтня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

державного педагогічного університету ім. В. Винниченка проходив перший 

етап XVIII чемпіонату Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед 

юнаків 2007 року народження. 

Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 4» управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького здобули чотири перемоги у Дивізіоні "А" над командами: 

ДЮСШ (Нікополь) 75:50, СДЮСШОР ім. Літака Б.Д (Одеса) 61:39, ХІМІК 

(Южне) 51:29 та ОБШО Бєлостєнного (Одеса) 59:42. 
 

 

З 04 по 06 жовтня у м. Світловодську проходив чемпіонат області 

серед юніорів та школярів з боксу. У змаганнях брали участь 117 учасників з 

9 команд. Боксери КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького 

вибороли 4 золотих, 6 срібних та 4 бронзових нагород. 

 04 жовтня в ДЮК «Гірник» комунального закладу «Об’єднання  

дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» проведено  пізнавальну годину «Допоможи чотирилапим».                            

05 жовтня у м. Світловодську проходив чемпіонат області з легкої 

атлетики серед юнаків та дівчат 2005 р.н. та молодші, присвячений пам`яті 

тренера-викладача з легкої атлетики В. Куяна. У змаганнях брали участь 150 

учасників. Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2» управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького Анна Карандукова посіла І місце (біг 60 метрів) та ІІ місце 

(біг 300 метрів) та її одноклубниця Валерія Дитрашко посіла І місце (біг 300 

метрів) та ІІІ місце (біг 60 метрів).  
 

З 05 по 06 жовтня у м. Знам’янці проходив Кубок України та 

Всеукраїнські змагання з велокросу. У змаганнях брали участь 132 учасника 

з 11 команд. Велосипедисти КДЮСШ № 1 Міської ради міста 

Кропивницького завоювали 8 золотих, 3 срібних та 3 бронзових нагород. 
 

05 жовтня в спортклубі «Зірка» проходили міські змагання з 

художньої гімнастики «Кубок співдружності». Гімнастки КДЮСШ № 3 

Дар’я Савенко та Вікторія Черевко посіли І місце, Марія Алечко, Маргарита 

Дмитрієва та Софія Васильєва – ІІ місце, а їх одноклубниці Владислава 
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Хавтуляріна та Вікторія Колодич – ІІІ місце. Серед самих юних гімнасток 

найкращі результати показали Кіра Кишлян, Анна Яровенко, Дар’я 

Галишина, Дар’я Буркота  Анна Безверха.   

05 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання  дитячо - юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»              

проведені заходи: - змагання з таеквондо ITF «Сила та здоров’я»                        

(ДЮК «Мрія»); година спілкування «Перша медична допомога»                          

(ДЮКи  «Промінь», «Ровесник»); 

06 жовтня в ДЮК «Надія» комунального закладу «Об’єднання                 

дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» проведено змагання з таеквондо ITF «Сила та здоров’я».                       

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 04 жовтня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» за 

скаргами мешканців з 6-ої години ранку проведено рейд - відстеження у 

складі спеціалістів управління торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій  та працівників поліції по вул. Євгена Тельнова біля ринку 

«Черемушки» з припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами.    

 Під  час  проведення  рейдового  відстеження  несанкціоновану 

торгівлю  було повністю ліквідовано. За торгівлю “з рук” у невстановленому 

місці працівником поліції складено 1 протокол  за статтею 160 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та вилучені ваги.     

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 

 З 30 вересня по 04 жовтня працівниками спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького в ході щоденних перевірок та 

інспектувань території міста обстежено 68 вулиць; складено 51 протокол; 

видано 49 попереджень. 

  
 
 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                         Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Олена Разуменко 22 27 90 


