
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 03 березня 2020 року 

м. Кропивницький 

Висвітлення діяльності органів влади 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

03 березня 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                 

та представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про внесення змін до рішення міської ради                                 

від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та 

штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького» (зі 

змінами);                               про затвердження Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції; про звіт 

щодо здійснення державної регуляторної політики у 2019 році; про 

делегування повноважень зі зберігання реєстраційних справ; про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року 

№ 2201 «Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького»; про штатний розпис Новенської селищної ради. 

На комісії погоджено проєкт регуляторного акту - рішення міської ради 

«Про визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної 

власності міста Кропивницького» та експертний висновок регуляторного 

впливу. 

 

03 березня 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 керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськість. 

Розглянуті питання: про затвердження Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції; про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року                 № 2276 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства      і соціально-культурного призначення міста Кропивницького                                              
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на 2019 – 2021 роки»; про звільнення у 2020 році окремих категорій осіб                        

від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету 

міста Кропивницького; про затвердження звіту про виконання бюджету міста 

Кропивницького за 2019 рік; про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік»; про хід виконання заходів щодо ліквідації 

заборгованості по платі за землю в місті Кропивницькому; про вимогу 

зупинити впровадження концепції регіонального мовлення ПАТ «НСТУ»                       

на 2020-2021 роки. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
03 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про доцільність взяття сім'ї під соціальний                     

супровід – 1; про визначення порядку участі у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею – 1; про надання дозволів – 2; про встановлення опіки над 

житлом дитини-сироти – 1; про доцільність позбавлення батьківських прав – 

1;                          про визначення місця проживання дитини – 1. 

 

03 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

конкурсної комісії з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених 

міськими громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста 

Кропивницького. 

 Розглянуті пропозиції 9 громадських організацій щодо надання 

фінансової підтримки. Комісія вирішила розгляд надання фінансової 

підтримки перенести на наступне засідання комісії. 

 

03 березня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської 

комісії                    з житлових питань. 
 Розглянуті 2 проєкти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про 

зняття громадян з квартирного обліку та 2 звернення громадян з житлових 

питань. 

 

 03 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода, директор департаменту з питань  

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління 

економіки Маріанна Морква, заступник начальника відділу з питань праці 

Сергій Крейтор, начальник управління культури та туризму Анна Назарець 
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та начальник управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту                    з питань  економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Сергій Горбовський  звітували перед громадськістю про 

результати виконання  бюджетних програм у 2019 році. 

 

           03  березня  заступник  начальника  управління  молоді  та  спорту 

Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління  молоді  

та  спорту Людмила  Дорохіна  провели нараду з  педагогами-організаторами  

КЗ  «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місце проживання Міської ради 

міста Кропивницького».  

Розглянуті  питання:  аналіз  проведених  заходів  за минулий тиждень; 

планування виховних заходів  на  наступний  тиждень,  в  тому числі  до  дня  

народження  Тараса  Шевченка. 

               
03 березня начальник відділу фізичної культури та спорту управління 

молоді та спорту Славік Іванов провів нараду з керівниками підпорядкованих 

спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про дотримання теплового режиму в спортивних 

закладах; про приведення до належного санітарного стану територій біля 

спортивних закладів; про заповнення щорічної декларації посадовими 

особами місцевого сакмоврядування; про посилення заходів пожежної 

безпеки в дитячо-юнацьких спортивних школах; про обмеження виїздів 

вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та тренерів на спортивні 

змагання за межі України у зв»язку із поширенням короновірусу; про 

придбання додаткових дезинфікуючих і миючих засобів для дитячо-

юнацьких спортивних шкіл;                 про хід навчально-тренувального 

процессу в дитячо-юнацьких спортивних школах; про проведення спортивно-

масових заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня та інші. 

 
Діалог влади з народом 

 

 03 березня керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Альвіна Бондаренко провела прийом громадян з особистих питань. На 

прийом звернувся заявник з питання поліпшення житлових умов. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Реагування на діяльність Кабінету Міністрів України,  

Верховної Ради України 

 

03 березня з метою поліпшення надання адміністративних послуг 

населенню в смт Новому офіційно запрацював адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг міської ради 

Кропивницького. 
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Послуги ЦНАПу надаватимуться у приміщенні старостату смт Нового. 

Крім наближення процедур до місця свого проживання, новенці відтепер 

мають можливість отримувати значно більше адміністративних послуг. Якщо 

раніше адміністратор надавав мешканцям селища 33 послуги,                                           

то  із включенням до загальноміської мережі ЦНАПу їх кількість зросла до 

88,                   у тому числі і таких важливих як реєстрація речових прав на 

нерухоме майно, послуги Держгеокадастру тощо. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  
03 березня в ДЮК «Промінь» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем  проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведено  

змагання  з  хортингу  «Боротьба». 

 

03 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 19 – конкурс декламаторів «Слово Кобзаря до кожного серця». 

 Школярі прослухали вірші Т.Г.Шевченка у виконанні знаного 

українського актора Богдана Ступки, а потім декламували самі. 

 Поважне журі оцінювало виступи шанувальників поезії Шевченка. 

Серед найкращих поетичні виступи Дарини Чубар, Ксенії Турецької, Поліни 

Переверзєвої.  

Неабиякого інтересу серед дітлахів викликав «Кобзар» грузинською 

мовою. Караоке «Зацвіла калина» довело, що вірші Т.Г.Шевченка безсмертні 

й незабуті в сучасному світі; 

 № 2 – бібліотечний НЕформат «У стилі хюге». 

  Напередодні Міжнародного жіночого дня до бібліотеки запросили її 

користувачів, щоб  поспілкуватися в стилі хюге. Чай, кава, печиво, випічка                          

та теплі розмови об’єднали охочих долучитися до бібліотечного НЕформату. 

  Присутні обмінювалися думками про книги, які їм сподобались,                               

а бібліотекар абонементу Наталя Синиця підготувала для них огляд 

літературних новинок. 

  До уваги учасників заходу була представлена книжкова виставка 

«Рецепти щастя. Протипоказань немає»,  де розташовані книги та періодичні 

видання про данське «хюге» та шведське «лагом». Також можна було 

ознайомитися з рекомендаційно-бібліографічним списком «Ковточок щастя, 

або все буде Хюге». 

 

 03 березня в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулось 

відкриття персональної виставки творів килимарства заслуженого майстра 

народної творчості України Олександри Пренко «Весна – кохання – життя»              

в рамках мистецького проєкту серії художніх виставок «Лауреати обласної 

премії в галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-
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прикладного мистецтва імені Якова Паученка» з нагоди дня народження 

видатного зодчого Якова Паученка. 

 На виставці презентується майже 30 творів в техніці килимарства                                 

з авторського зібрання та музейних фондів – гобелени, килими та площинні 

ляльки із серій: «Народи світу», «Український стрій», «Історія людства»,                      

які були зроблені автором протягом 1994-2020 років. 

 Своєрідним приємним сюрпризом для відвідувачів виставки були 

представлені мініатюрні твори Олександри Пренко «Янголи» та «Метелики 

щастя», які можна придбати. 

 

 03 березня в обласному художньому музеї відкрилася виставка 

дитячих робіт з нагоди 60-річчя від дня заснування Художньої школи імені                                   

О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького та 206-ї річниця з дня народження 

Тараса Шевченка «Ой Тараса думи вищі – для душі розмова». 

 Майже тридцять робіт молодих художників, написаних в різних 

техніках і жанрах, присвячені творчості та особистості видатного українця. 

Роботи виконані гуашшю, пером, олівцями та у техніці витинанка.  

Виставка працюватиме протягом трьох тижнів. 

 

До Міжнародного жіночого дня 

 

03 березня в залі Кіровоградської обласної філармонії відбувся 

святковий концерт з нагоди Міжнародного жіночого дня. Міський голова 

Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов привітали жінок                   

з прийдешнім святом весни. 

Цього дня цінні подарунки отримали мами трьох дітей – Тетяна 

Паскаль та Єлизавета Ткаченко та консультант Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській області Олена Пащенко. Грамотами 

міської ради                 та виконавчого комітету м. Кропивницького 

нагороджено начальника медичної частини 3-го окремого полку 

спецпризначення імені князя Святослава Хороброго Ірину Маслян та 

художнього керівника ансамблю                    «В гостях у казки» Аліну Русул. 

Подяку міської ради та виконавчого комітету  м. Кропивницького оголосили 

 слідчій Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 

області Ліні Бензар.  

Святковий настрій учасницям урочистостей створили справжні 

майстри своєї справи – музиканти міського професійного духового оркестру. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

  03 березня  в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»  

проведено  рейдове відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі 

по вул. Космонавта Попова.  
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Під час рейду була припинена несанкціонована торгівля молоком                          

та випічкою домашнього виготовлення.     

 З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» 

торгівлі  продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків                       та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на 

територію ринку.        

  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


