
 ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

             18 – 20 жовтня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання та районних у місті рад  

18 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. Розглянуті питання щодо регулювання земельних відносин. 

18 жовтня під головуванням голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулось пленарне засідання              

двадцять шостої позачергової сесії районної у місті ради. 

Розглянуто питання: «Про депутатські запити»; «Про погодження 

звільнення Зубова Д.А.»; «Про звернення депутатів Фортечної районної у                      

м. Кропивницькому ради до Президента України, Верховної ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо продовження мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення» (рішення не прийнято) «Про внесення 

змін до рішення районної у місті ради від 21 грудня 2018 року №172 «Про 

районний в місті бюджет на 2019 рік»; «Про бюджетний регламент 

проходження бюджетного процесу районного у місті бюджету». 

Напередодні всі питання було обговорено на засіданні постійної комісії 

районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – 

економічного розвитку. 

 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        З 15 жовтня по19 жовтня фахівцями Центру надання 

адміністративних послуг було прийнято 891 звернення від громадян і 

суб’єктів господарювання, надано 1644 консультації. 

        З 15 жовтня по 18 жовтня на особистому прийомі у начальника 

управління та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей Міської 

ради міста Кропивницького було 36 громадян з питань: усиновлення – 4; 

опіки та піклування – 8; майнових питань - 6; визначення місця проживання – 

2; соціально-правового захисту дітей – 10; визначення порядку участі у 

вихованні – 6. 

        Проведено один профілактичний рейд, у ході якого складено 5 актів 

обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у 

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

        Спеціалісти управління приймали участь у: 7 судових засіданнях   

(кримінальні справи відносно неповнолітніх – 5, позбавлення батьківських 
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прав – 1, усиновлення - 1); знайомстві кандитадів в усиновлювачі та батьків-

вихователів з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського 

піклування. 

        З 15 жовтня по 18 жовтня до управління соціальної підтримки 

населення міської ради звернулось 65 осіб: з питання надання матеріальної 

допомоги - 36, з питання підготовки необхідних документів – 29. Надано 110 

письмових відповідей громадянам депутатам, організаціям та установам. 

18 жовтня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла                   

рішення рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради                  

та виконавчого комітету м. Кропивницького: Тушкову Інну Іванівну, 

головного спеціаліста відділу прийняття рішень Центру соціальних виплат та 

компенсацій управління соціального захисту населення Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради, з нагоди Дня працівника соціальної сфери; 

Кравцова Віталія Олександровича, доцента кафедри соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та психології Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, з нагоди 60-річчя 

факультету педагогіки та психології Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

 

Діалог влади з народом 
        18 жовтня міський голова Андрій Райкович зустрівся із батьками 

кропивницьких учнів та вихованців дошкільних навчальних закладів, які 

висловили стурбованість затримкою початку опалювального сезону в 

закладах освіти та озвучили пропозиції щодо покращення організації 

навчального процесу. Усі зауваження і вимоги, порушені батьками та 

активістами під час зустрічі, очільник міста пообіцяв взяти під особистий 

контроль. Наступну зустріч у такому ж колі домовилися провести за місяць. 

        18 жовтня  на «Гарячій лінії міського голови»  чергував заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрій 

Паливода, який відповів на 4  дзвінки з питань: ліквідації несанкціонованої 

виносної торгівлі та щодо проектів громадського бюджету.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій та громадських організацій 
18 жовтня з 09.00 до 10.00 на площі біля міської ради (вул. Велика 

Перспективна, 41) громадська організація “Батьківська рада 

Кропивницького” проводила мітинг у зв'язку з проблемами у сфері освіти. 

Серед головних вимог: вирішення питання опалення дитячих садочків і шкіл, 

збільшення кількості груп продовженого дня, вирішення питання поділу 

класів на підгрупи при вивченні української мови. Учасники акції 

підготували звернення, яке передали міському голові Андрію Райковичу.  



3 

 

Орієнтовна кількість учасників – 15 осіб. 

19 жовтня з 15.00 до 19.00 на території Центрального парку                

(селище Гірниче, вул. Лінія 1-а, 3-а) відбулися святкування з нагоди                       

55-ї річниці заснування селища Гірничого. Організував захід місцевий 

громадський активіст Олександр Дудін. У заході взяли участь голова 

Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко, депутат Міської 

ради міста Кропивницького Олександр Цертій, керуючий Кропивницької                  

єпархії ПЦУ єпископ Марк.  

Орієнтовна кількість учасників – 400 осіб.  

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 15 по 18 жовтня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

відбулися міські змагання з футболу «Шкіряний м'яч» серед школярів                    

2006 р.н. Щоб стати переможцем та одержати право представляти місто 

Кропивницький на обласних змаганнях на весні 2020 року, змагалися 82 

юнака з 7 команд закладів загальної середньої освіти міста. Переможцем 

стала команда комунального закладу „Навчально-виховне об’єднання ліцей - 

школа –  дошкільний навчальний заклад „Вікторія – П”. 

З 17 по 19 жовтня у м. Харкові проходив чемпіонат України та третій 

етап Кубку України з велоспорту. У змаганнях брали участь 118 учасників з 

16 команд. Велосипедисти комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 1 Міської ради міста Кропивницького» 

завоювали 3 срібних та 3 бронзових нагороди. 
 

З 18 по 20 жовтня у м. Дніпрі проходив Всеукраїнський турнір 

«Кубок федерації» по таеквондо ІТФ серед дітей та юнаків. У змаганнях 

брали участь 1250 учасників із 24 команд. Вихованка комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Міської ради міста 

Кропивницького» Марія Темненко зайняла І місце (в спарингу) та ІІІ місце 

(туль). 
З 18 по 20 жовтня у м. Кременчуці проходив чемпіонат України зі 

скелелазіння серед студентів у видах програми - швидкість, трудність та 

багатоборство. 

У змаганнях брали участь 90 найсильніших спортсменів із дев’яти 

регіонів (Дніпропетровська обл., Харківська обл., Донецька обл., 

Кіровоградська обл., Запоріжська обл., Полтавська обл., Сумська обл., 

Житомирська обл. та м. Київ). 

Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 Міської ради міста Кропивницького», комунального 

закладу «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді» Юрій Побережець зайняв І місце в швидкості, 

Ярослав Ткач – І місце в трудності і багатоборстві, Ніл Плохов – ІІ місце та 

Ярослав Ткач – ІІІ місце в швидкості. В командному заліку серед регіонів 

збірна команда Кіровоградської області в швидкості стала чемпіоном та 

бронзовими призерами в трудності та в багатоборстві. Переможці та призери 

змагань нагороджені медалями і дипломами Комітету з фізичного виховання 
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та спорту Міністерства освіти та науки України. Готували спортсменів до 

змагань тренери Микола Побережець та Валентина Русінова. 

18 жовтня в ДЮК «Скіф» комунального закладу «Об’єднання                    

дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» проведена інформаційно – пізнавальна година «Абетка  

громадянина». 

        18 жовтня у бібліотеці-філії № 13 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького відкрилась виставка-пам'ять «Довженко 

вчора і сьогодні. До 125-річчя від дня народження». 

        19 жовтня у бібліотеці-філії № 5міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького відбулась респект-зустріч з письменником 

Валентином Карповим «Маю честь розповісти». 

        19 жовтня в ДЮК «Моноліт» комунального закладу «Об’єднання  

дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

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

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

18 жовтня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» за 

скаргами мешканців проведено рейд - відстеження у складі спеціаліста 

управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та працівників поліції 

по вул. Євгена Тельнова біля ринків «Черемушки» та “Привокзальний” з 

припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими 

товарами.    

 Під  час  проведення  рейдового  відстеження  несанкціоновану 

торгівлю  було повністю ліквідовано. Торгівці перейшли здійснювати 

торгівлю на територію ринків. 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 

 

Житлово-комунальна сфера 

        З 15 жовтня по 18 жовтня працівниками спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького в ході щоденних перевірок та 

інспектувань території міста обстежено 67 вулиць; складено 55 протоколів; 

видано 24 попередження. 
  

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                        Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

Олена Разуменко 22 27 90 


