
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ

                                 12 лютого 2020 року

м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького

сьомого скликання

12 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося
засідання постійної комісії  міської ради з питань охорони здоров’я, освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики.

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради.
Розглянуті  питання:   про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради

від  15  березня  2017  року  №  833  «Про  затвердження  Програми  розвитку
галузі  охорони  здоров'я  м.Кропивницького  на  2017-2020  роки»;  про
затвердження  Статутів  комунальних  некомерційних  підприємств  у  новій
редакції;  про  звіт  постійної  комісії  Міської  ради  міста  Кропивницького  з
питань  охорони  здоров’я,  освіти,  культури,  молоді  і  спорту  та  соціальної
політики.

12 лютого 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 були присутні: секретар міської ради А.Табалов, заступник
міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  О.Вергун,
керівники  виконавчих  органів  міської  ради,  представники  засобів  масової
інформації та громадськості.

Розглянуті  питання:  про затвердження передавального акта  (Медико-
санітарна  частина  міста  Кропивницького);  про  внесення  змін  до  рішення
міської ради від 10 червня 2016 року № 309 «Про затвердження Плану дій
сталого енергетичного розвитку м.Кропивницького на період до 2020 року»;
про  затвердження  Програми  управління  комунальним  майном  
на  2020-2022  роки;  про  затвердження  дислокацій  технічних  засобів
регулювання  дорожнім  рухом  вулицями  м.Кропивницького;  про
продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1746 «Про внесення
змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2017 року
№  1263»  («Про  затвердження  Програми  оптимізації  системи
теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки»).

Розглянуто, підтримано та надано доручення профільним управлінням
міської  ради  щодо  наступних  електронних  петицій:  від  18.11.2019  щодо
фінансування  з  міського  бюджету  притулку  громадської  організації
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«Щасливий  Пес»;  від  21.01.2020  щодо  фінансування  з  міського  бюджету
притулку  ветеринарно-реабілітаційного  центру  громадської  організації
захисту тварин «БІМ».

Розглянуто та не підтримано електронну петицію від 11.01.2020 щодо
упорядкування  в'їзду  в  Кропивницький –  будівництво  (відновлення)  малої
кільцевої дороги та з'єднання її з вулицею Генерала Жадова.

12 лютого 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 були присутні керівники виконавчих органів міської ради
та представники громадськості.

Розглянуті питання щодо регулювання земельних відносин.

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

12  лютого 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  –  7  (призначено  – 7);  житлових  субсидій  –  53
(призначено  – 47),  державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим
сім’ям – 1 (призначено – 1) та пільг – 2 (призначено – 2).

12  лютого під  головуванням  голови  комісії,  заступника  голови
Подільської  районної  у  місті  Кропивницькому  ради Артема  Постолатія
відбулося  засідання  адміністративної  комісії  при  виконавчому  комітеті
Подільської районної у місті Кропивницькому ради.

Розглянуто  один протокол  про  адміністративне правопорушення,
передбачене статтею  152  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення.

На  особу,  яка  вчинила  адміністративне  правопорушення,  накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу.
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Діалог влади з народом

12 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Андрій Паливода провів прийом громадян з особистих питань.
На  прийом звернулися  5  заявників  з  питань:  виділення  земельної  ділянки
під  будівництво  муніципального  ринку  у  мікрорайоні  «Ковалівський»
та роботи кафе.

Події суспільно-політичного життя
Реагування на останні події суспільно-політичного життя

12  лютого у  приміщенні  міської  ради  під  головуванням  голови
регіонального  відділення  Асоціації  міст  України,  міського  голови
м.Кропивницького  Андрія  Райковича  відбулися  загальні  збори  членів
Асоціації  міст  України  в  Кіровоградської  області.  В  заході  брали  участь
міські,  селищні, сільські голови громад Кіровоградщини - членів Асоціації
міст України.

Головним  питанням  порядку  денного  стало  обговорення  і  внесення
пропозицій до Перспективного плану формування територій Кіровоградської
області.

Реформа була розпочата в 2014 році, і на сьогоднішній день в Україні
вже  функціонують  939  об'єднаних  територіальних  громад,  зокрема,
на території  Кіровоградської  області  -  27 ОТГ. До сьогодні  реформа мала
виключно добровільний характер, але вже наступні місцеві вибори повинні
пройти на новій адміністративно-територіальній основі.

Зміни  до  Перспективного  плану,  запропоновані  Кіровоградською
облдержадміністрацією,  не  завжди  відповідають  баченням  громад  щодо
майбутнього  об‘єднання. Тож  представники  територій  висловили  свої
бачення щодо створення ОТГ в області. Найбільш проблемними є пропозиції
щодо  формування  територіальних  громад  в  Олександрійському,
Світловодському,  Бобринецькому,  Новоархангельському,  Гайворонському,
Голованівському                 та Новоукраїнському районах. 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

12 лютого у приміщенні міської ради відбувся семінар «Комплексне
оцінювання  поточної  ситуації  в  місті  Кропивницькому  і  розробка  плану
дій по втіленню Європейської Хартії» за участю заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби.

За  ініціативи  депутата  міської  ради,  члена  міжфракційного
депутатського  об’єднання  «Рівні  можливості»  Катерини  Шамардіної
до  семінару  долучилися  Людмила  Красницька  та  Юлія  Гончар,  експерти
Національного  Демократичного  Інституту  міжнародних  відносин  –
організації, яка має значний досвід у сфері забезпечення гендерної рівності
в Україні. Крім того, у засіданні брали участь члени робочої групи з розробки
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Міської  програми  із  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок
і чоловіків.

Минулого  року  м.Кропивницький  став  рівноправним  учасником
Європейської  Хартії  рівності  жінок  і  чоловіків  у  житті  місцевих  громад.
20 березня  2019 року депутатський корпус підтримав відповідне  рішення,
яке винесла на розгляд засідання сесії міської ради Катерина Шамардіна.

12 лютого в ДЮК «Зоряний» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем  проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведено
майстер-клас з виготовлення вітальних листівок до  Дня  Святого  Валентина.

12 лютого в бібліотеці-філії № 11 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького відбулася пізнавально-розважальна програма
«Маленькі лицарі та маленькі принцеси».

Романтична  атмосфера  з  перших  хвилин  захопила  юних  учасників
заходу.  Цікаві  конкурси,  ігри  та  розваги  довели,  що  в  класі  є  і  лицарі,
і  справжні  принцеси.  Ведучими  на  заході  були  їх  однолітки.  Вигадливі
розпорядники  свята  запросили  до  участі  у  конкурсах:  «Найкреативніша
пара»,  «Обери  половинку»,  «Доріжка  ніжних  слів»,  «Асоціації».
Найромантичніше  свято  навчило  лицарів  та  принцес  висловлювати  свої
почуття та поважати один одного.

12 лютого в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулося
відкриття художньої  виставки «Майстерня  ліногравюри Леоніда Бондаря»,
присвяченої  60-річчю  відкриття  художньої  школи  імені  О.О.Осмьоркіна
в рамках музейного мистецького проєкту «Галерея дитячого мистецтва».

Бондар Леонід Іванович (1938-2013) був одним із фундаторів школи.
Він  заслужений  працівник  культури  України,  член  Національної  спілки
художників  України,  лауреат  обласної  премії  в  сфері  образотворчого
мистецтва  та  мистецтвознавства  імені  Олександра  Осмьоркіна,  працював
у дитячій художній школі викладачем, завучем і понад 20 років директором.
Як художник знаходився у постійному творчому пошуку, яскраво виявляв
свої мистецькі можливості у живопису та графіці. Виховав не одне покоління
талановитих  художників,  серед  яких  чимало  знаних  митців,  членів
Національної  спілки  художників  України,  лауреатів  обласних,
всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Була у Леоніда Бондаря й особлива пристрасть – ліногравюра, якою він
захопився  на  початку  1960-х  років,  і  досяг  в  цьому  мистецтві  неабиякої
майстерності.  Нею він з радістю ділився зі своїми учнями. Ще на початку
1970-х років наполіг,  щоб для школи придбали великий офортний станок.
Так і з’явилася своєрідна майстерня дитячої ліногравюри. Особливість цієї
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техніки  в  широкій  доступності  матеріалу  та  простоті  виготовлення
інструментів.

На  ювілейній  виставці,  організованій  за  ініціативою  нинішнього
директора  школи  Ганни  Тимофієнко,  експонується  майже  30  творчих
доробків з фонду показових прикладів учнівських робіт, виконаних  в  1980-х
роках                       в техніці кольорової ліногравюри під керівництвом
Леоніда Бондаря.                             Не зважаючи на те, що юні автори не
залишили власних підписів,                                          ці ліногравюри із серій
«Народні традиції», «На ярмарок!», «Світ казок»                      та «Чарівний
побут»  яскраво  демонструють  високий  професійний  рівень  навчання  в
художній  школі  та  свідчать  про  унікальність  навичок  викладача
образотворчого мистецтва Леоніда Бондаря.

Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера

 12  лютого 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: Великої Перспективної, Преображенської, Тараса
Карпи,  Шевченка,  Вокзальної,  Євгена  Тельнова,  Гоголя,  Короленка,  Олени
Теліги, Леваневського, Холодноярської, Одеської, Озерної балки, Космонавта
Попова,  Глинки,  Сергія  Сєнчева,  Сергія  Гришина,  Симона  Петлюри  та
проспекту Винниченка.

Під час  рейду за  виявлені  порушення Правил  благоустрою території
міста  Кропивницького  складено  5  протоколів  про  адміністративні
правопорушення  за  дії,  передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення, та видано 3 попередження щодо усунення
недоліків санітарного стану.   

Освіта

12  лютого на  базі  комунального  закладу  «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного  виховання  «Натхнення»  начальник  управління  освіти  Лариса
Костенко  провела  засідання  колегії  управління  освіти  Міської  ради  міста
Кропивницького.  

Розглянуті питання: про підсумки фінансово-господарської діяльності
управління освіти, установ міста у 2019 році; про стан реалізації Програми
розвитку  освіти  міста  на  2016-2020  роки  (аналіз  за  4  роки);  про   вплив
запровадження  ХАССП  в  закладах  освіти  міста  (аналіз  за  2019  рік);
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про  упередження булінгу у закладах освіти міста; про реалії та перспективи
профільної освіти міста; про виконання попередніх рішень засідань колегії.

12 лютого відбулася презентація комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний  центр  №  3»  Міської  ради  міста  Кропивницького,  під  час  якої
директор  закладу  Юрій  Воронов  продемонстрував  інноваційне  корекційне
обладнання в роботі з дітьми в контексті інклюзивної освіти. 

У рамках презентації відбувся семінар-практикум на тему: «Інноваційні
технології  в  роботі  фахівців  інклюзивно-ресурсного  центру  як  засіб
оптимізації розвитку дитини з особливими освітніми потребами».

12  лютого продовжився  освітній  захід  в  рамках  проєкту  «Аукціон
новітніх технологій». Учнів закладів освіти міста запросили до комунального
закладу «Ліцей «Сокіл».

У  заході  брали  участь  біля  140  учнів  9-11-х  класів,  які  жваво
долучились  до  наукових  розробок  природничих  наук  та  з  зацікавленістю
поринули                                      у віртуальну реальність, яку продемонстрував
лейтенант Військового інституту танкових військ Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» Анатолій Яровий.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради         Альвіна БОНДАРЕНКО
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