
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 13 лютого 2020 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

13 лютого 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 були присутні керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання:  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 внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 19 березня 2019 року № 2430 «Про затвердження Положення про відділ                  

з питань праці Міської ради міста Кропивницького у новій редакції»;                       

про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького» у новій 

редакції»; про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 

«Клінічна дитяча міська поліклініка» Міської ради міста Кропивницького;               

про затвердження Статутів комунальних некомерційних підприємств у новій 

редакції; про припинення Новенської селищної ради шляхом приєднання                          

до Міської ради міста Кропивницького; про утворення Новенського 

старостинського округу; про покладання обов’язків старости                                                

на Денисенка С.П.; про затвердження Положення про старосту;                              

про припинення повноважень Огаль І.П.; про припинення повноважень 

Щекатуріна С.В., Масленникова В.В., Шаповал О.С.; про внесення змін                           

до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 «Про кількісний                             

та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання»; про утворення відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу Міської ради міста Кропивницького. 

 

13 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. 
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На засіданні були присутні: заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради О.Вергун, керівники виконавчих органів 

міської ради та представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання:  про внесення змін 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 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». 

 

13 лютого 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 були присутні: заступники міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради О.Мосін та О.Вергун, керівники 

виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації та 

громадськості. 

Розглянуті питання: про затвердження Програми управління 

комунальним майном на 2020-2022 роки; 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 Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2020-2022 роки»; 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» (№ 1263 «Про 

затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання у місті 

Кропивницькому на 2017-2018 роки»); про внесення змін 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 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». 

Розглянуто, підтримано та надано доручення профільним управлінням 
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міської ради щодо електронних петицій: від 18.11.2019 про фінансування                              

з міського бюджету притулку громадської організації «Щасливий Пес»                      

та від 21.01.2020 про фінансування з міського бюджету притулку 

ветеринарно-реабілітаційного центру громадської організації захисту тварин 

«БІМ». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

13 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуті та погоджені матеріали: про умовно-дострокове звільнення                          

3-х засуджених (ВК № 6); про заміну невідбутої частини покарання більш 

м’яким у виді обмеження волі стосовно 2-х осіб (ВК № 6); про розгляд 

повідомлення щодо звільнення засуджених (ДУ «Центр пробації»). 

 

13 лютого під головуванням голови комісії, депутата Міської ради 

міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду 

питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста Кропивницького. 

Розглянуто 220 звернень мешканців міста, з них: погоджено надати 

допомогу 205 громадянам, відмовлено в надані допомоги 9 громадянам та 

направлено на доопрацювання звернення 6 громадян. 

 

13 лютого під головуванням голови районної у місті ради Руслана 

Фросіняка відбулось засідання виконавчого комітету Подільської районної                 

у місті Кропивницькому ради.  

Розглянуті та прийняті рішення: про звіт про роботу управління 

соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради з питань побутового обслуговування населення за 2019 рік;                                    

про погодження проєкту рішення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання «Про звіт про виконання 

районного у місті бюджету за 2019 рік»; про затвердження лімітів 

споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2020 рік 

розпорядникам коштів районного у місті бюджету; про надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб; про погоджння кандидатури опікуна. 

 

13 лютого під головуванням заступника голови  районної комісії,                 

начальника управління  соціального  захисту  виконавчого  комітету              

Віктора Закаблуковського відбулося засідання районної комісії з питань 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, 
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житлової субсидії   населенню, надання пільг особам, які мають на це право, 

та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому 

ради. 

Розглянуто 144 справи, зокрема щодо призначення: державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 1 (призначено – 1),  житлової 

субсидії – 118 (призначено – 80), соціальних виплат  внутрішньо  

переміщеним       особам – 23 (призначено – 23),  пільги – 2  (призначено – 2). 

 

Діалог влади з народом 

 

13 лютого міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян                      

з особистих питань. На прийом звернулися 5 заявників з питань: ремонту 

будинків, виділення землі для будівництва житлового будинку, узаконення 

проживання в гуртожитку та ремонту дорожнього покриття по проспекту 

Інженерів. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  
13 лютого в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем  

проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведено заходи: 

пізнавальна година «Що ми знаємо про День Святого Валентина?»                      

(ДЮКи «Чайка» та «Гермес»); майстер-клас з виготовлення вітальних 

листівок до Дня Святого Валентина (ДЮК «Ровесник»). 

 

13 лютого у навчально-виховному комплексі «Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад – центр естетичного виховання» проведено спортивно- 

масовий захід «Олімпійський день здоров'я». 

У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області, близько 80 

школярів брали участь у різноманітних спортивних конкурсах на спритність, 

влучність, кмітливість. 

Переможці та призери нагороджені дипломами управління молоді                        

та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали сувеніри                          

та літературу на олімпійську тематику від обласного відділення НОК 

України. 
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 13 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького відбулися наступні заходи: 

 № 2 – бібліомозаїка «Мова рідна, мова чарівна» з нагоди Міжнародного 

дня рідної мови. 

 Запрошені на захід прослухали пісню «Мова єднання», переглянули 

відео «День рідної мови», а також активно брали участь в конкурсній 

програмі «Знавці рідної мови». Читачі змагалися між собою у конкурсах: 

«Що означає слово», «Про мову жартома», «За грибами…», «Мовні загадки», 

«Фразеологізми», «Угадай пісню». А ще учасники заходу охоче декламували 

вірші. Завершився захід знайомством з книжковою виставкою «Встань, 

прокинься, пробудися, рідна наша мово!»; 

 № 8 – biblioLoveParty «Шури-мури серед літератури». 

 Читачі брали активну участь у майстер-класі «Валентинки для другої 

половинки», грали у ситуативну гру «РомантИк серед книг», відповідали                   

на запитання вікторини «Література під знаком Амура». Для тих, хто не міг 

стримувати почуття, був створений Love-чарт «Признайся у коханні 

…віршаМИ!»; 

 № 16 – бібліотечний урок «Подорож до країни словникової». 

 Учні ознайомились зі словниками, довідниками, енциклопедіями, 

з'ясували їх призначення та навчилися ними користуватися. Після 

практичних занять в групах бібліотекарі провели тестування «Твоє довідкове 

бюро»; 

 № 13 – слайд-презентація та майстер-клас «Дарую тобі валентинку». 

  Під час  слайд-презентації читачі ознайомилися з легендами 

виникнення свята. Завдяки огляду літератури, поринули в світ кохання 

видатних поетів                      та письменників різних епох та сучасності. 

Натхненні бажанням висловити своє тепло і любов, читачі  креативно 

підійшли до виготовлення валентинок. Охоче вирізали серця з  паперу  та 

наклеювали на них сердечки та веселі привітання. 

 

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

 

13 лютого у приміщенні міської ради відбулося урочисте засідання                         

з нагоди  Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

В залі зібралися ті, хто пройшов пекло війни на афганській землі та 

виконував свою непросту місію у більш як двадцяти країнах світу. 

До присутніх з вітальними словами звернулися міський голова Андрій 

Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов і виконали почесну місію 

– вручили відзнаки міської ради та виконавчого комітету м.Кропивницького. 

Присутнім в залі восьми вдовам кропивничан, життя яких забрала афганська 

війна, вручили сертифікати  про надання грошової допомоги. 
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Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

13 лютого відбулася фінальна частина триденного освітнього заходу                          

в рамках проекту «Аукціон новітніх технологій» в Економіко-технологічному 

інституті імені Роберта Ельворті.  

Співорганізаторами заходу виступили викладачі НВО № 16: Олександр 

Задорожний, Ірина Рибалка, Юлія Тисленко, Тетяна Ярошенко.  

Захід відвідали біля 250 учнів з різних закладів освіти міста. 

На виставці були представлені новітні технології Економіко-

технологічного інституту імені Роберта Ельворті (3-Д принтер, 3-Д гровер                

по металу, роботизована фреза) та дослідно-експериментальної лабораторії 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

Протягом трьох днів до справжнього наукового свята були залучені біля 

1000 учнів та вчителів міста Кропивницького, запрошено 11 викладачів                            

з м.Харкова (НТУ «ХПІ») та 6 викладачів з м.Кропивницького                                       

(ЕТІ ім. Р.Ельворті).  

По завершенню заходу «Аукціон новітніх технологій» начальник 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького Лариса Костенко 

провела нараду з викладачами НТУ «ХПІ», під час якої були окреслені 

основні орієнтири співпраці між вищими закладами освіти  міста Харкова та 

закладами загальної середньої освіти міста Кропивницького. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


