
 

 

ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

за 02-04 жовтня 2020 року 

 

м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

        02 жовтня 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. 

У роботі постійної комісії взяли участь заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін, керівники 

виконавчих органів міської ради. 

На комісії розглянуто питання: про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 «Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2019-2021 роки»; про передачу майна військовій частині 

А2077; про затвердження Міської програми із забезпечення рівних прав  

та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2023 роки; про внесення змін до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження 

Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2022 роки»;  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 на 2019 – 2021 роки»; про 

внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473; про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 31 січня 2019 року № 2285 «Про затвердження Програми розвитку 

місцевого електронного урядування на 2019-2021 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 та доповнень до 

Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 15.02.2018 № 1429»; про надання пільг зі сплати 

земельного податку у 2021 році; про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницькоговід 14 лютого 2020 року № 3130 «Про затвердження 

Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та 
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молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки»; про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про 

бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (код бюджету 11201100000); про 

хід виконання заходів щодо ліквідації заборгованості по платі за землю в 

місті Кропивницькому за 9 місяців 2020 року; про хід виконання дохідної 

частини бюджету міста Кропивницького за 9 місяців 2020 року. 

 

02 жовтня 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. 

У роботі постійної комісії взяли участь керівники виконавчих органів  

міської ради. 

На комісії розглянуто питання: про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3130 «Про 

затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення 

сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки»; про 

затвердження Міської програми із забезпечення рівних прав  

та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2023 роки; про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3136 

«Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Клінічна 

дитяча міська поліклініка» Міської ради міста Кропивницького»; 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 внесення змін до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на            

2017-2022 роки». 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        З 28 вересня по 02 жовтня на особистому прийомі у начальника 

управління та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей Міської 

ради міста Кропивницького було 58 громадян з питань: опіки, піклування та 

усиновлення – 22; соціально-правового захисту дітей – 18; визначення 

порядку участі у вихованні – 6; надання дозволів на вчинення правочинів що 

стосується майна дітей - 12.                                                                            

        Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

міського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області проведено 3 рейди по території   міста. Під час 

рейдів відвідано за місцем проживання 6 сімей з дітьми, які перебувають у 

складних життєвитх обставинах. Складено акти обстеження умов 

проживання, з батьками проведено відповідну профілактично-

роз’яснювальну роботу щодо належного виконання своїх батьківських 
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обов'язків. Також спеціалісти управління приймали участь у 13 судових 

засіданнях  (кримінальні справи відносно неповнолітніх - 5,  позбавлення 

батьківських прав – 5, відібрання без позбавлення батьківських прав – 2, 

визначення договору дарування не дійсним - 1). Організовано та проведено 

знайомство батьків-вихователів з 2 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування. 

        З 28 вересня по 02 жовтня фахівцями Центру надання 

адміністративних послуг було прийнято 4434 звернення від громадян і 

суб’єктів господарювання, надано 3363 консультації.  
  

       З 28 вересня по 02 жовтня до управління соціальної підтримки 

населення звернулись 164 особи з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії - 72 особи; підготовки необхідних документів -                    

92 особи. Направлено 85 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 29 вересня по 04 жовтня в м. Нествед (Данія) проходив чемпіонат 

Європи з гирьового спорту. Учасниками змагань стали 98 спортсменів із              

12 країн старого світу.  

У складі національної збірної команди України виступав вихованець 

КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Геннадій Тимофєєв, який 

завоював звання чемпіона Європи у ваговій категорії до 78 кг. Тренує 

кропивницького спортсмена Сергій Шевченко. 

 

         03-04 жовтня в м. Знам'янка проходили Всеукраїнські змагання з 

велокросу пам'яті Олександра Залівчого, Максима Кадацького, Сергія 

Масловського. Учасниками велоперегонів стали 118 спортсменів із 7 команд. 

Вихованки КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Катерина 

Воротілєнко й Анастасія Прочухан завоювали по дві золоті медалі, а їх 

колега Євген Тесцов один раз підійнявся на найвищу сходинку п’єдесталу. 

Також велосипедисти КДЮСШ № 1 на змаганнях вибороли 4 срібні та                  

4 бронзові нагороди.  

 

        02 жовтня в КЗ «Об’єднання дитячо - юнацьких клубів за місцем 

проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено майстер - клас із 

виготовлення вітальних листівок до Дня людей похилого віку                  

(ДЮК «Гермес»). 

        03 жовтня в КЗ «Об’єднання дитячо - юнацьких клубів за місцем 

проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено день відкритих 
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дверей («ДЮК «Гірник») та змагання з армліфтингу  «Сила та здоров’я»                

(ДЮК «Моноліт»). 

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

проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено змагання з 

таеквон-до ITF «Сила та здоров’я» (ДЮК «Надія»). 

  

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

        З 28 вересня по 02 жовтня спеціалістами спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького проведено рейди по перевірці 

санітарного стану 27 вулиць міста. За результатами рейдів складено                      

9 протоколів про порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та виписано 32 попередження. 

 

  

 

  

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                              Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Олена Разуменко 35 83 88 

 


