
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 04 березня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 
04 березня 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 та представники засобів масової 

інформації. 

Розглянуті питання: про облаштування зони для паркування автобуса, 

який перевозить дітей з інвалідністю; про визначення державного 

підприємства «Агентство місцевих автомобільних доріг» замовником робіт                  

по об'єктах благоустрою на території міста Кропивницького; 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». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

04 березня, з нагоди Міжнародного дня відкритих даних, у приміщенні 

міської ради відбулася презентація  трьох нових електронних сервісів у 

сферах освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства  та 

торгівлі                  за результатами першого Кропивницького хакатона, який 

проходив у грудні 2019 року. 

Сервіс наявних засобів діагностики у закладах охорони здоров’я 

м.Кропивницького від програмістів Onix-System буде корисний тим, хто 

потребує проходження  медичного обстеження. Тут можна дізнатися про 

наявне діагностичне обладнання і умови діагностики по кожній міській 

лікарні чи поліклініці. Новий освітній сервіс від Володимира Корзоватих 

дасть можливість батькам визначити школу, закріплену за місцем 

проживання дитини, дізнатися про умови навчання в ній та подати 

документи для зарахування в режимі онлайн. Сервіс City App від команди                                                 

EVEN DEVELOPERS дозволить містянам оперативно повідомляти 

комунальні служби м.Кропивницького про наявні на території міста 
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проблеми: хащі амброзії, аварійне дерево, непрацюючий світлофор чи 

стихійне сміттєзвалище, порив водопроводу чи тепломережі, відсутність 

зовнішнього освітлення чи несправний ліфт. Спеціалісти комунальних 

підприємств обласного центру знатимуть, де необхідно реагувати у першу 

чергу, і після ліквідації аварійної ситуації позначатимуть її як виконану. Ще 

один інформаційний додаток призначений для тих, хто підтримує місцевих 

товаровиробників. Скориставшись ним, можна за фільтром знайти де купити 

ті чи інші вироби від регіональних виробників і по маршруту дійти до 

потрібного магазину. 

Усіма сервісами можна буде скористатись вже у березні. Тестування 

додатку City App розпочнеться з 23 березня, і всі кропивничани 

запрошуються активно перевірити дієвість сервісів. Посилання на них можна 

буде знайти                       на офіційному вебсайті Міської ради міста 

Кропивницького у розділі «Громадянам». 

 

 04 березня під головуванням 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 – 12 (призначено – 12), житлових субсидій – 13 

(призначено – 7), державної соціальної допомоги малозабезпеченим                        

сім’ям – 2 (призначено – 2) та пільг – 2 (призначено – 2). 

 

04 березня за участю голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбувся семінар голів квартальних 

комітетів Подільського району.  

Розглянуті питання: про співпрацю дільничних інспекторів поліції                       

та голів квартальних комітетів; про надання інформації про громадян,                          

які протягом 2019 року здавали в оренду нерухоме майно; про надання 

інформації щодо обліку поголів’я птиці у приватному секторі;                                          

про оформлення спадщини; про транспортування газу; про підвищення 

тарифу на водопостачання та водовідведення; про умови повірки лічильників                         

для мешканців приватного сектору; про соціальний захист ветеранів;                              

про утримання в належному санітарному стані території приватного сектору 

Подільського району. 
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Діалог влади з народом 

 

04 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 7 заявників з питань землекористування та 

встановлення зовнішньої реклами. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

   
 04 березня  за участю директора департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – начальника управління економіки 

Маріанни Моркви, начальника управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі                                              та інвестицій  Сергія Горбовського, 

фахівців відділу з питань праці Міської ради міста Кропивницького, 

Кропивницького міжрайонного відділу                      УДСНС України у 

Кіровоградській області, Кропивницького міського управління 

Держпродспоживслужби відбулася зустріч з суб’єктами господарювання, які 

мають намір розмістити на території міста Кропивницького у весняно- літній 

період 2020 року біля стаціонарних закладів ресторанного господарства 

відкриті літні майданчики (ресторани, кафе, кафетерії, бари). 

 Було зазначено, що розміщення відкритих літніх майданчиків 

здійснюється у місцях відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького, та договору, який укладається суб’єктами 

господарювання з уповноваженою на те Виконавчим комітетом Міської ради 

міста Кропивницького юридичною особою. 

 Крім того, суб’єктів господарювання проінформовано про необхідність 

дотримання законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах з масовим 

перебуванням людей, вжиття заходів щодо запобігання занесенню і 

поширенню респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, та 

дотримання правил реалізації харчових продуктів.      

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  
         04 березня  в  КЗ  «Об’єднання   дитячо-юнацьких клубів за місцем                                            

проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведено заходи                           

до Міжнародного жіночого дня: майстер-клас з виготовлення вітальних 

листівок (ДЮК «Гірник»); розважально-ігрова програма «Нумо, дівчата!» 

(ДЮКи «Чайка» та  «Гермес»).          
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 04 березня у бібліотеці-філії № 21  міської централізованої 

бібліотечної системи міста Кропивницького було проведено цикл заходів 

«Квантовий стрибок Тараса Шевченка». 

 До уваги читачів була представлена виставка «Квантовий стрибок 

Шевченка», яка покликана змінити уявлення про Тараса Григоровича, 

подивитись на нього та його творчість по-новому. Роботи створив київський 

ілюстратор Олександр Грехов, який зобразив Шевченка в образах реальних 

діячів та персонажів поп-культури. За словами автора, цим проєктом він 

хотів донести, що Шевченко «був не старим з вічно сумним поглядом, а був 

прогресивною людиною для свого часу».  

 Для відвідувачів також був проведений майстер-клас «Шифруємо»,                     

під час якого вони навчалися зашифровувати поезію Шевченка                                         

з використанням онлайн-сервісу генерування ребусів. 

 

 04 березня в приміщенні міської ради відбувся концерт гурту                      

«UP and UP» з нагоди Міжнародного жіночого дня. 

 Теплі слова вітань для жінок, які працюють у виконавчих органах 

міської ради, пролунали від міського голови Андрія Райковича, секретаря 

міської ради Андрія Табалова та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

04 березня укладено договір про співробітництво між департаментом 

надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького                            

(далі – департамент) та ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Договір підписали 

директор департаменту Сергій Коваленко та генеральний директор                              

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Роман Ілик. У церемонії підписання брали 

участь також: директор департаменту житлово-комунального господарства 

Кіровоградської обласної державної адміністрації Ольга Довжук, перший 

заступник директора департаменту Антон Шевченко, заступник генерального 

директора ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з комерційних питань Олександр 

Омелькін та начальник відділу реєстрації місця проживання особи 

департаменту Катерина Струк. 

Укладений договір дозволить покращити обслуговування населення                     

у сфері житлово-комунальних послуг, правильно та своєчасно проводити 

нарахування за послуги водопостачання та водовідведення, а також 

забезпечить можливість проведення перерахунків за послуги водопостачання 

та водовідведення у зв'язку зі зміною місця проживання фізичних осіб. 

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» отримав доступ до реєстру мешканців                         

м. Кропивницького. Тож у абонентських відділах водопостачального 

підприємства тепер можна буде на місці отримати витяг з реєстру, який 
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відповідатиме довідкам про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання.                  

Це значно спростить і прискорить отримання послуг з водопостачання                         

та водовідведення та проведення розрахунків за них, а також дозволить 

оперативно врегульовувати спірні питання абонентів з компанією. 

В подальшому департамент надання адміністративних послуг планує 

підписати відповідні договори з енерго- та газопостачальними компаніями, 

 теплогенеруючим підприємством та компанією, що забезпечує вивезення 

твердих побутових відходів з території міста.  

 

  04 березня 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, Арсенія 

Тарковського, Шевченка, В’ячеслава Чорновола, Полтавської, Верхньої 

Биківської, Сухумської, Юрія Олефіренка,  Вокзальної, Євгена Тельнова, 

Космонавта Попова, Енергетиків, Братиславської, Металургів та провулків 

Училищного і Миргородського. 

 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 19 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 
 


