
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                   29 жовтня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

29 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 постійної комісії були присутні:  заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрій Паливода, 

керівники виконавчих органів міської ради та представники засобів масової 

інформації. 

Розглянуто питання: про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 «Про затвердження 

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на                                 

2019-2021 роки»; 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 схвалення проекту рішення про 

добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного 

значення; про надання у 2020 році пільг щодо сплати державного мита за 

видачу певних видів документів; 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 виконання бюджету міста Кропивницького за дев'ять місяців 2019 року; 

про заходи щодо ліквідації заборгованості по платі за землю в місті 

Кропивницькому. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 29 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулось засідання 
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комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення: погодити пропозиції робочого органу щодо 

розміщення зовнішньої реклами за 9 адресами; відхилити пропозиції 

робочого органу щодо розміщення зовнішньої реклами за 26 адресами; 

перенести розгляд питань щодо розміщення зовнішньої реклами за 4 

адресами.  

 

29 жовтня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання: про дотримання теплового режиму у дитячо-

юнацьких спортивних школах; про вивезення опалого листя с територій 

КДЮСШ; про забезпечення технічного обслуговування вогнегасників;                       

про наповненість груп початкової підготовки; про проведення спартакіади 

серед депутатів Міської ради міста Кропивницького, районних у місті рад та 

працівників органів місцевого самоврядування, присвяченої Дню місцевого 

самоврядування; про медичне забезпечення спортивних заходів;                                        

про забезпечення участі спортсменів міста у всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях в листопаді 2019 року; про недопущення випадків булінгу серед 

вихованців КДЮСШ.  

 

29 жовтня  заступник начальника управління охорони здоров»я Лариса 

Кудрик провела нараду з керівниками закладів охорони здоров'я міста, 

заступниками головних лікарів з експертизи тимчасової непрацездатності та 

фахівцями лікарсько-консультативних комісій. 

Розглянуті питання: про показники первинного виходу на інвалідність 

за 9 місяців 2019 року; про роботу заступника головного лікаря з експертизи 

тимчасової непрацездатності щодо вирішення експертних питань.  

 

29 жовтня заступник начальника управління молоді та спорту 

Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила  

Дорохіна  провели нараду з педагогами-організаторами та керівниками     

гуртків КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

Міської ради міста Кропивницького».  

Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень;              

про планування виховних заходів на наступний тиждень, в тому числі з 

нагоди Дня української   писемності та мови. 

 

29 жовтня відбулась прес-конференція начальника управління охорони 

здоров’я Оксани Макарук та міського позаштатного інфекціоніста Ірини 

Панченко.  
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Мова йшла про рівень захворюваності на грип та вірусні інфекції                   

у місті Кропивницькому. За їх інформацією, в цьому епідемічному сезоні                      

в місті буде циркулювати 4 штами ГРИПу. Два – типу А Н1N1 «Брісбен» та 

H3N2 «Канзас». А також два штами типу В – «Колорадо» та «Пхукет».  

Також на прес-конференції мова йшла про причини інсульту, його 

прояви та наслідки, про які розповіла міський позаштатний терапевт Дарія 

Думен. 

 

29 жовтня відбулась прес-конференція заступника міського голови                        

з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна та 

директора КП «Теплоенергетик» Олександра Чельника.  

Мова йшла про початок опалювального сезону в місті 

Кропивницькому.  За їх інформацією, опалювальний сезон у 

Кропивницькому розпочався 26 жовтня. В перший день працівники КП 

«Теплоенергетик» спільно з працівниками ВАТ «Кіровоградгаз» 

розпломбували 13 засувок, які подають газ на котельні та здійснили пуск 

обладнання. Наступного дня,                         27 жовтня, розпломбували ще 23 

котельні та запустили майже все теплове господарство. Останню котельню 

запустили в роботу 28 жовтня. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

29 жовтня в ДЮК «Україна» комунального закладу «Об’єднання  

дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького»  проведено виховну годину «Безпека на дорозі». 

 

 29 жовтня у центральній бібліотеці міської централізованої 

бібліотечної системи міста Кропивницького було проведено історично-

літературний компас «Козацький дух непереможний». 

 Бібліотекарі підготували для читачів розповідь про історію свята 

Покрови, життя, звичаї, традиції українських козаків та їх заступницю - 

Пресвяту Богородицю. Присутні переглянули уривки з документальних 

фільмів та цікаві відео сюжети, з яких дізнались про історію  виникнення 

козацтва в Україні, героїчні звитяги козаків, походи та атрибутику та 

військову вправність українських військових, які сьогодні боронять нашу 

землю від нападників. 

 Чималу обізнаність з традицій та звичаїв козацтва виявили учасники 

заходу під час історичної вікторини «Чи знаєш ти добу козацтва?».  

 На завершення заходу усі присутні переглянули твори з книжково-

ілюстративної виставки «Стежками козацької слави», присвяченої найбільш 

яскравим постатям війська Запорізького. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

29 жовтня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»                      

за скаргами мешканців з 6-ї години ранку проведено рейдове  відстеження  

по  

вул. Євгена Тельнова (біля ринків «Черемушки» та “Привокзальний”) щодо  

припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими 

товарами.     

З громадянами було проведено роз’яснювальну роботу стосовно 

недопущення «стихійної» торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, 

газонах та біля житлових будинків.   

 

Освіта 
 

29 жовтня на базі комунального закладу «"Навчально-виховне 

об"єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» начальник управління освіти 

Лариса Костенко провела оперативну нараду з керівниками закладів  

загальної середньої освіти міста.   

Розглянуті питання: про тепловий режим в закладах освіти 

(дотримання лімітів на газових котельнях); про сертифікацію вчителів 

початкових класів; про підсумки використання мультимедійних засобів 

навчання в закладах загальної середньої освіти (використання програми 

MozaBook, SmartNotebook); про організацію харчування дітей пільгових 

категорій (документальне підтвердження); про вакцинацію проти грипу, 

дифтерії;                                    про опрацювання наказу управління освіти від 

28 жовтня 2019 року № 687/о «Про заходи щодо здобуття закладами освіти 

автономії». 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 


