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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської  ради 

міста Кропивницького сьомого скликання 
 

20 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося шосте засідання десятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 35 депутатів міської ради, голова Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради Фросіняк Р.В., секретар виконавчого 

комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради Зубов Д.А., голова 

Новенської селищної ради Денисенко С.П., керівник Кіровоградської місцевої 

прокуратури Прокопчук Д.В., керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громади міста. 

На шостому засіданні було прийнято 102 рішення, з них: про результати 

діяльності Кіровоградської місцевої прокуратури на території                                                   

м. Кропивницького за підсумками 2017 року; про внесення доповнення до 

рішення Кіровоградської 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 доповнення до 

рішення Кіровоградської 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 

регулювання земельних відносин. 

Робота десятої сесії Міської ради міста Кропивницького завершена. 

 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

20 лютого під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Фундовного відбулося засідання громадської комісії з житлових питань. 
 Розглянуто 2 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

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

надання неупорядкованої квартири. 
 Комісія також розглянула 3 звернення громадян з житлових питань. 
 

20 лютого начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуто питання: про участь у міських заходах з нагоди Дня Героїв 

Небесної Сотні; про тепловий режим; про стан захворюваності на грип та ГРВІ 

в ДЮСШ; про дотримання трудової дисципліни та розкладу навчально-

тренувальних занять; про своєчасне подання даних щодо споживання 
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енергоносіїв; про економне використання бюджетних коштів під час виїздів на 

змагання. 

 

20 лютого начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та 

спорту Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз 

проведених заходів за минулий тиждень; про  контроль за температурним 

режимом та моніторинг рівня захворюваності дітей; про контроль за 

відвідуваністю груп в гуртках і секціях, санітарним станом прилеглої до клубів 

території, протипожежною безпекою та встановлення кнопки виклику в 

ДЮКах. 

 

20 лютого відбулось публічне представлення інформації про бюджет за 

бюджетними програмами 2017 року головними розпорядниками коштів 

міського бюджету: заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександром Мосіним, начальником Головного 

управління житлово-комунальногого господарства  Віктором Кухаренком, 

начальником управління розвитку транспорту та зв’язку  Олександром 

Вергуном, начальником управління комунальної власності Олегом Колюкою 

та командиром міської дружини Валерієм Федоровим.  
 

Події суспільно-політичного життя 

До Дня Героїв Небесної Сотні 

 

20 лютого о 17.00 з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні відбулося 

покладання квітів до меморіальної дошки Герою України Віктору Чміленку (по 

вул. Віктора Чміленка) та пам'ятного знака Героям Небесної Сотні (на площі 

Героїв Майдану). 

У заходах брали участь: керівники області та міста, працівники 

структурних підрозділів Кіровоградської обласної державної адміністрації, 

обласної ради, Міської ради міста Кропивницького, представники 

громадськості, духовенства, учасники антитерористичної операції в Донецькій 

і Луганській областях. Загальна кількість учасників — до 500 осіб. 

Перед присутніми виступили: кандидат історичних наук, голова 

обласної робочої групи з реалізації Всеукраїнського науково-просвітницького 

проекту “Місця пам’яті української революції 1917-1921 років” Юрій 

Митрофаненко, поетеса Олена Горобець, кандидат філологічних наук, автор 

роману “Іду на мир” Ольга Кирилюк. 

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Єпископ 

Кропивницький і Голованівський Марк відслужив панахиду за загиблими 

Героями. 
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20 лютого з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні в закладах 

загальної середньої освіти проведені лекції, бесіди, тематичні уроки, виставки 

літератури та фотоматеріалів, зустрічі учнівської молоді з 

військовослужбовцями та учасниками АТО.  

 

20 лютого в дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді 

проведено годину пам’яті з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні. 

 

20 січня у центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної 

системи було проведено стрічку пам'яті «Майдан. Фортеця духу». 

Протягом дня колектив бібліотеки пропонував відвідувачам перегляд 

кінострічки «Вічна слава безсмертю хоробрих» з метою вшанування пам’яті 

Героїв Небесної Сотні. Читичі висловлювали свої думки щодо подій на 

Майдані та на сході країни. 

 

Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

20 лютого о 10.00 на площі Героїв Майдану Кіровоградська міська 

організація політичної партії “Нова держава” організувала мітинг, 

присвячений Міжнародному дню соціальної справедливості. Кількість 

учасників — близько 40 осіб. 

Акція проводилася під лозунгами: “Войну — долой!”, “Реформи — 

трудова, пенсійна, освітня та медична — це знищення народу та держави!”, 

“Владо! Як вижити пенсіонеру на 1400 грн?”, “Як жити, коли 

квартплата=зарплата?”. 

На мітингу виступили Ю. Грачов та інші активісти партійної організації. 

Учасники акції висловилися проти соціальної нерівності, безробіття, 

постійного зростання цін і тарифів та порушення громадянських прав. 

Прийняли відповідну резолюцію мітингу, яку було передано керівництву 

області. 

 

 

 
 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко 


