
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 14 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

14 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 21 питання. 

Прийнято 21 рішення, серед яких: про влаштування малолітньої дитини                           

до комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького”; про затвердження орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2020 рік; про передачу на баланс 

влаштованих зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому; про 

передачу на баланс влаштованого світлофорного об'єкта за адресою: вул. 

Вокзальна, зупинка громадського транспорту “Відділ поліції ГУ НП в 

Кіровоградській області” місто Кропивницький”; про створення комісії з 

інвентаризації, візуального обстеження технічного стану пам'ятників, 

пам'ятних, інформаційних знаків та дощок на території міста 

Кропивницького. 

 

14 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів нараду за участю заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди                           

та Наталії Дзюби, керівників виконавчих органів міської ради, голів 

районних                  в місті Кропивницькому рад, керівників управляючих 

компаній та директора КП «Теплоенергетик» О.Чельника. 

Розглянуто питання про стан розрахунків за поcлугу з поcтачання 

тeплової eнepгії.  

За інформацією Олександра Мосіна, ситуація з розрахунками за 

спожите тепло в місті критично низька. Споживачам нарахували 62 млн. грн 

за поcлугу з поcтачання тeплової eнepгії, вони ж сплатили лише 27 млн. грн,                                          

а це 44 %  від необхідної суми. 

Олександр Мосін доручив керівникам управляючих компаній повторно 

звернутись до мешканців багатоквартирних будинків з проханням 

якнайшвидше погасити заборгованість за спожите тепло. 

 

14 січня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбувся 

конкурс з визначення перевізника на міських автобусних маршрутах 

загального користування міста Кропивницького.  

Для участі в конкурсі були подані заявки від трьох підприємств-

перевізників, зокрема: ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс» та ПП «Автобаз-

Кіровоград», які подали документи на маршрут № 130 «Центральний ринок – 

Катранівка», а також ФОП Баркар С.М., який подав документи на маршрут              
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№ 274 «Площа Богдана Хмельницького –  сел. Нове». Всі маршрути 

працюють в режимі руху «маршрутне таксі». За рішенням конкурсного 

комітету                               ПП «Автобаз-Кіровоград» не було допущено до 

участі у конкурсі у зв»язку порушенням ним Закону України «Про 

автомобільний транспорт». Інші вищезазначені підприємства-перевізники 

були допущені до участі у конкурсі та визнані переможцями на відповідних 

маршрутах. 

 

14 січня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуто питання: про здійснення контролю за дотриманням техніки 

пожежної безпеки в ДЮСШ; про порядок організації та проведення 

навчально-тренувальних зборів та спортивних змагань; про дотримання 

планів придбання спортивного обладнання у 2020 році; про порядок надання 

фінансових звітів щодо участі у спортивних заходах; про формування плану 

спортивно-масових заходів на лютий. 

 

14 січня відбулась прес-конференція начальника відділу правового 

забезпечення юридичного управління Олександра Льона та начальника 

спеціалізованої інспекції Андрія Максюти. Мова йшла про нові Правила 

благоустрою території міста Кропивницького. 

 

14 січня відбулась прес-конференція начальника управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергія Коваленка. 

Мова йшла про корисні поради та правила безпеки при купанні на 

Водохреща.  

 

Діалог влади з народом 

 

14 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 8 заявників з питань: відновлення роботи ліфта, 

освітлення та ремонту поручнів у під»їздах, підвищення тарифів за 

утримання будинків та прибудинкової території, будівництва крематорію у 

місті Кропивницькому, заборони паркування приватних автомобілів на 

прибудинкових територіях, облаштування зовнішнього освітлення і 

висадження саджанців у сквері по вул. Полтавській.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

14 січня  в закладах освіти міста Кропивницького відбулися тематичні 

уроки, присвячені 76-й річниці вигнання нацистських загарбників                                                              

з м. Кіровограда (Кропивницького).  
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 14 січня у бібліотеці-філії № 15  міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького було проведено годину обрядовості                              

«Від Різдва до Водохреща Божого». 

 За традицією до бібліотеки завітав з віншуваннями та щирими 

побажаннями гурт колядників музичної школи № 4 з цікавою програмою 

«Свято Маланки та Василя».  

 14 січня в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулася 

презентація художньої виставки «Квіти серед зими». 

 Експозицію виставки складають живописні, графічні та декоративні 

твори з музейної колекції «Сучасне українське образотворче мистецтво», 

означені темою квіткового натюрморту та зимового пейзажу. Це твори 

народних художників України Михайла Надєждіна та Анатолія Горбенка, 

заслужених художників України: Сергія Шаповалова, Анатолія Янєва, 

Фелікса Полонського, Андрія Надєждіна, Нелі Фірсової, Анатолія та Галини 

Кравченків, заслуженого працівника культури України Василя Хвороста, 

членів Національної спілки художників України Анатолія Шаповалова, Юрія 

Гончаренка, Ольги Коломієць, Олександра Фірсова, Юрія Вінтенка, Ольги 

Пунгіної, Андрія Кадигроба, Олександра та Людмили Демиденків, члена 

Національної спілки майстрів народного мистецтва України Лариси 

Гарбузенко, члена Національної спілки архітекторів України Ірини 

Кухаренко, живописців: Галини Ярової-Вінтенко, Лариси Яковлевої, 

Володимира Остроухова, Олександра Василенка та майстра арт-квілту 

Людмили Кривенко.  

 На виставці експонується понад 60 доробків, створених митцями, 

починаючи з 1970-х років і до сьогодення, які яскраво відображають не лише 

творчі уподобання кожного художника, а й загальні риси розвитку сучасного 

українського образотворчого мистецтва. 

  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


