
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 12 серпня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

12 серпня 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. 

У роботі комісії брали участь керівники виконавчих органів міської 

ради. 

Розглянуті питання щодо регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

12 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про надання дозволів – 4; про припинення 

соціального супроводу – 1; про взяття під соціальний супровід – 2;                              

про визначення порядку участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею  – 1;                      

про визначення місця проживання  дітей – 1; про затвердження 

індивідуальних планів дітей – 11; про встановлення опіки над дитиною – 1; 

про встановлення опіки над майном дитини – 1. 

 

12 серпня міський голова Андрій Райкович, заступник міського голови    

з питань діяльності виконавчих органів ради  Олександр Мосін,                                        

в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

Тетяна Савченко та директор КП «Теплоенергетик» Олександр Чельник 

зустрілися з головою правління ВАТ «Кіровоградгаз» Сергієм Осінським та 

обговорили питання щодо стану готовності підприємства комунальної 

теплоенергетики міста до початку опалювального сезону 2020/2021 року. 

Андрій Райкович зазначив, що ситуація, яка склалася у 

Кропивницькому, як і по всій Україні, достатньо складна і вимагає активного 

пошуку шляхів ефективної підготовки до прийдешнього осінньо-зимового 

періоду. Ключовим у цьогорічному процесі забезпечення готовності 

теплогенеруючих підприємств, на його думку, є припинення дії норм 

законодавства щодо реструктуризації боргів минулих років цих підприємств 

перед НАК «Нафтогаз України». Адже всю заборгованість, накопичену                               

за багато років як КП «Теплоенергетик», так і повернутим у власність міста 
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ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» за розподіл та транспортування 

блакитного палива, треба буде «погасити» у поточному році до початку нової 

подачі газу. Тож цілком імовірно, що місту доведеться використати кредитні 

ресурси, аби розрахуватися з боргами і штатно вступити в новий 

опалювальний сезон. 

Стан розрахунків за тепло від споживачів на цей час становить 87%.                        

Це дає підстави оптимістично розраховувати на отримання необхідних 

лімітів газу і вчасний початок опалювального сезону у Кропивницькому. 

Разом з тим проблема з накопиченими тепловим підприємством боргами не 

знімається                          з порядку денного.  

Голова правління ВАТ «Кіровоградгаз»  Сергій Осінський висловив 

сподівання, що подача тепла до помешкань кропивничан та об’єктів 

 соціальної інфраструктури обласного центру відбудеться вчасно. 

 

12 серпня 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: житлових субсидій – 17 

(призначено – 15), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 2 

(призначено – 2) та пільг – 4 (призначено – 4). 

 

12 серпня під головуванням заступника голови Подільської районної                

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної                     

у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто 14 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративне 

правопорушення, та Правил благоустрою території міста Кропивницького. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 6-х осіб, 

попереджено 8-х осіб. 

 

Кадрові питання 

 

 12 серпня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії                          

на заміщення вакантної посади заступника директора департаменту надання 

адміністративних послуг. 

У конкурсному відборі брали участь 3 претенденти. 
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Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові: призначити 

Лавруся Андрія Миколайовича на посаду заступника  директора 

департаменту надання адміністративних послуг; зарахувати Васильченка 

Сергія Сергійовича та Остапенка Олександра Олександровича до кадрового 

резерву на посаду заступника директора департаменту надання 

адміністративних послуг. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

12 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль» 

проведене рейд - відстеження по вул. Вокзальній, біля магазину «АТБ» та 

будинку № 37/16, з припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими 

товарами.  

Під час проведення рейду несанкціонована торгівля за даною адресою 

не здійснювалась. Торгуючі реалізовували плодоовочеву продукцію                                      

по вул. Івана Похитонова. 

Спеціалістом управління торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій проведене рейд - відстеження по вул. Соборній (територія між 

будинками № 18 - № 22) та на розі вулиць Соборної та Глинки з припинення 

несанкціонованої торгівлі овочами, фруктами та бахчевими культурами.                     

У зв`язку з тим, що торгуючі відмовлялися перейти здійснювати торгівлю                           

на території ринків міста, було викликано наряд патрульної поліції. Торгівля 

у невстановленому місці була припинена. З громадянами, які здійснювали 

торгівлю у невстановлених місцях, проведено роз’яснювальну роботу 

стосовно недопущення «стихійної» торгівлі на тротуарах, газонах, біля 

житлових будинків та розповсюджено листівки з інформацією стосовно 

адміністративної відповідальності.  

 

Житлово-комунальна сфера 

 

  12 серпня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході 

якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Великої 

Перспективної,  Преображенської, Пашутінської, Вокзальної, Євгена 

Тельнова,  Олени Журливої,  Волкова,   Короленка, Пацаєва, Генерала 

Кульчицького, Академіка Тамма, Героїв України, Космонавта Попова та 

провулків Грецький  і Сосновий. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 3 протоколи про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 28 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
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Освіта 

 

12 серпня на майдані біля Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету ім. В.Винниченка  відбулася зустріч міського 

голови Андрія Райковича з випускниками-медалістами комунального закладу 

«Навчально-виховне об"єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей».  

Міський голова разом із начальником управління освіти Ларисою 

Костенко вручили випускникам золоті та срібні медалі, статуетки «Гордість 

міста 2020», адже заклад освіти є рекордсменом серед кропивницьких шкіл, 

виплекав 21-го медаліста. З вітальним словом до присутніх звернулась 

директор НВО «Науковий ліцей» Наталія Чередніченко. 
 

 

Начальник організаційного відділу         Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


