
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                          за 14- 16 лютого 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

14 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося третє засідання дев'ятнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 39 депутатів міської ради, голова Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради Р.Фросіняк, голова Фортечної районної 

у місті Кропивницькому ради О.Кришко, голова Новенської селищної ради 

С.Денисенко, начальник Кропивницького відділу поліції ГУ НП в 

Кіровоградській області А.Гудіма, керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громади міста. 

На третьому засіданні було прийнято 56 рішень, з них: про депутатські 

запити депутатів міської ради; про надання інформації щодо діяльності поліції 

на території міста за 2019 рік; про передачу майна; про внесення змін                              

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 березня 2019 року                      

№ 2430 «Про затвердження Положення про відділ з питань праці Міської ради 

міста Кропивницького у новій редакції»; про затвердження Програми                               

з розвитку і управління персоналом в Міській раді міста Кропивницького                    

на 2020-2022 роки; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького  від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому                                       

на 2018–2020 роки (в новій редакції)»; про перейменування Центральної 

міської бібліотеки та бібліотеки-філії № 6 Міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького; про затвердження Програми розвитку 

туристичної галузі міста 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»; про внесення змін та доповнення до рішення міської ради                              

від 20 грудня 2016 року № 721 «Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в м. Кропивницькому на 2017–2020 роки»; про внесення змін 

до рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 

1406, 1407, 1408 (№ 1405 «Про затвердження Міської програми “Молодь”                   

на 2018- 2020 роки», № 1406 «Про затвердження Міської програми підтримки 

сімей на 2018- 2020 роки», № 1407 «Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки», № 1408 «Про 

затвердження Міської цільової соціальної програми реформування системи 

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,                      

на 2018 - 2020 роки»); про затвердження Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства в місті Кропивницькому на 2020-2022 роки 
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«Діалог»; про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада                       

2017 року № 1194 «Про затвердження Міської програми профілактики                              

та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки» (зі змінами);        

про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності  

цілісного майнового комплексу дошкільного навчального закладу;                                

про затвердження Програми управління комунальним майном                                                   

на 2020-2022 роки; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2291 «Про затвердження Програми 

протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,                                                      

на 2019-2021 роки»; про затвердження Програми соціальної підтримки, 

розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького                                    

на 2020-2022 роки; про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат 

для проведення поховання; про здійснення виплат одноразової адресної 

грошової допомоги за 2019 рік; про внесення змін до рішення міської ради від 

15 березня 2017 року № 833 «Про затвердження Програми розвитку галузі 

охорони здоров'я м.Кропивницького на 2017-2020 роки»; про затвердження 

передавального акта (Медико-санітарна частина міста Кропивницького);                 

про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького» у новій 

редакції; про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 

«Клінічна дитяча міська поліклініка» Міської ради міста Кропивницького»; 

про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473 («Про 

затвердження Комплексної програми внесення змін до генерального плану 

міста Кіровограда (коригування генерального плану міста Кіровограда), 

розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій                                  

і графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та детального 

плану території міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану 

червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування 

транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, визначення архітектурно 

– планувальних рішень)»); про звіт за 2019 рік щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки;                                  

про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                           

від 15.02.2018 № 1429 «Про затвердження Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення на 2018-2020 роки»; про затвердження Програми 

розвитку земельних відносин у  м.Кропивницькому на 2020-2023 роки; про 

затвердження Статуту комунального підприємства «Універсал 2005» Міської 

ради міста Кропивницького» у новій редакції; про затвердження дислокацій 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького; 

про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1746 «Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2017 року                        

№ 1263» (№ 1263 «Про затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки»); про внесення 
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змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року      

№ 1765 «Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених 

насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки»; про затвердження 

Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2020-2022 роки; про затвердження Статутів комунальних 

некомерційних підприємств у новій редакції; про затвердження Програми 

висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету на 2020-2022 роки; про добровільне приєднання до територіальної 

громади міста обласного значення; про припинення Новенської селищної ради 

шляхом приєднання до Міської ради міста Кропивницького; про утворення 

Новенського старостинського округу; про затвердження Положення про 

старосту; про припинення повноважень Огаль І.П.; про припинення 

повноважень Щекатуріна С.В., Масленникова В.В., Шаповал О.С.;                                   

про покладання обов’язків старости на Денисенка С.П.; про утворення відділу 

з питань інфраструктури Новенського старостинського округу Міської ради 

міста Кропивницького; про внесення змін до рішення міської ради                                  

від 15 грудня 2015 року № 9 «Про кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання»;                       

про звернення Міської ради міста Кропивницького до Президента України                 

та Верховної Ради України; про регулювання земельних відносин. 

В роботі дев'ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

оголошено перерву. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 10 по 15 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 941 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1867 консультацій.  

 

  З 10 по 14 лютого до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 332 особи з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 198 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 134 особи. Направлено 411 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.    

  

З 10 по 14 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 69 громадян з питань:  

усиновлення – 4; опіки та піклування – 8; майнових питань – 12; визначення 

місця проживання дитини – 20; соціально-правового захисту дітей – 17; 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 8. 

Проведено 2 профілактичних рейди, складено 8 актів обстеження 

житлово-побутових умов  дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах.                              
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Спеціалісти управління брали участь у 18 судових засіданнях.   

 

14 лютого  під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини.  

Розглянуте питання про влаштування дітей до сім'ї патронатного 

вихователя. 

                    
Події суспільно-політичного життя 

Реагування на останні події суспільно-політичного життя 

 

14 лютого місто зустрічало визволених з полону земляків – 

спецпризначенців Сергія Глондара та Олександра Корінькова, які перебували 

там понад 5 років. На площі Героїв Майдану зібралися військовослужбовці, 

волонтери, духовенство, містяни, щоб засвідчити військовим свою повагу                       

та шану. У зустрічі брав участь і міський голова Андрій Райкович. 

Він привітав Героїв на рідній землі, а вони в свою чергу подякували 

кропивничанам за підтримку, яку відчували щоденно і яка допомогла їм 

повернутися на рідну землю. 

 

Діяльність громадських організацій 

 

14 лютого з 16.30 до 18.00 на площі Героїв Майдану  громадська 

організація “Державотворець — Кропивницький” проводила заходи з нагоди 

Дня Святого Валентина (фотозона, конкурси, подарунки). 

Орієнтовна кількість учасників — до 30 осіб. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 30 січня по 16 лютого в шаховому клубі «Гамбіт» проходив відкритий 

чемпіонат Фортечного району з шахів. У змаганні серед чоловіків перше місце 

завоював студент факультету фізичного виховання ЦДПУ ім. Володимира 

Винниченка Богдан Басько, срібну медаль виборов учень гімназії «Крок»                    

Іван Ковальчук, третім став учень гімназії імені Тараса Шевченка Ярослав 

Петринський. 
Серед юнаків переміг учень гімназії «Крок» Іван Ковальчук, на другому 

місці учень гімназії імені Тараса Шевченка Ярослав Петринський, бронзову 

медаль виборов учень НВО № 16 Іван Логвінов. 

У турнірі серед ветеранів перше місце завоював Анатолій Голодаєв, 

срібну медаль виборов Володимир Кеванашвілі, третім став Олександр 

Савченко.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

подарунки від спонсора шахових турнірів у нашому місті Андрія Уварова. 
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З 14 по 16 лютого в м. Одесі проходив відкритий всеукраїнський турнір 

з греко-римської боротьби. Змагання зібрали понад 900 учасників. Вихованець  

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» 

Максим Карабанов посів ІІ місце у ваговій категорії 68 кг. Тренують 

спортсмена Микола Горбань та Вікторія Ковпан. 

 

З 14 по 16 лютого у м. Дніпрі проходив чемпіонат України                                           

з таеквон-до ІТФ. Змагання зібрали близько 550 учасників із 19 регіонів. 

Вихованка комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 2» Лягаєва Владислава посіла І місце в формальній вправі туль                    

та  І місце в спарингу, а її одноклубники Эйвазов Юсіф - І місце  в спарингу         

та ІІІ місце в тулі, Периханян Размік - ІІІ місце в тулі, Бугаєнко Єгор - ІІІ місце 

в тулі у своїх вікових та вагових категоріях. 

Тренуює спортсменів Ігор Зюнзя. 

 

З 14 по 16 лютого у м. Харкові проходила відкрита першість                     

КДЮСШ № 11 з художньої гімнастики «Мрія». Змагання зібрали                                    

450 учасниць. Гімнастки комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3» Діана Дєдова, Влада Попруга та Катерина Савченко 

посіли І місце, а їх одноклубниці Богдана Кравченко, Вікторія Непорожня                       

та Вікторія Колодич зайняли ІІ місце. Тренує гімнасток Вікторія Фесюк. 

 

15 лютого на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний 

центр» проходила першість КДЮСШ № 3 з художньої гімнастики «Міс 

Валентинка». У програмі спортсменів І розряду: Дар’я Савенко посіла І місце, 

Владислава Хавтуляріна – ІІ місце та Марія Алечко – ІІІ місце. У програмі 

кандидатів у майстри спорту: Олександра Просандєєва посіла І місце,                   

Марія Ігнатова – ІІ місце та Анастасія Скобєлєва – ІІІ місце. У програмі 

майстрів спорту: Олександра Антонова та Дар’я Кучеренко посіли І-ІІ місце,       

а їх одноклубниця Ольга Заблодська – ІІІ місце. 

 

 15 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи були проведені заходи: 

 № 5 – година «Лицар поезії і доброти» з нагоди 125-річчя від дня 

народження Максима Рильського. Під час огляду літератури з книжкової 

виставки «Золоті меди» присутні дізналися про цікаві факти з біографії поета 

та з історії роду Рильських. У виконанні школярів прозвучали вірші «Не 

надивився, ні, я на сади рожеві…», «Шопен», «Ніколи я не знав, що так 

люблю…»; 
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№ 10 – ліричне карооке «В нашій родині панує любов». 

Користувачі бібліотеки прочитали поезії Ліни Костенко, Лесі Українки, 

Володимира Сосюри. Співочий гурт «Берегиня» створював святковий настрій 

учасникам; 

 № 19 – PR-акція «Зізнаюся тобі в коханні». 

 Під час заходу найменші читачі виготовляли креативні валентинки та 

веселі смайлики. Активним читачам за тривалу дружбу та любов до книги 

bookгосподині висловили слова вдячності та подарували дитячі валентинки                    

з гарними побажаннями здоров’я та щастя; 

 № 15 – розважально-конкурсна програма «Зустріч юних сердець». 

 Бібліотекар Галина Артеменко познайомила присутніх з історією 

виникнення свята. Для учнів також були проведені різноманітні конкурси: 

«Знайди свою половинку», «Аукціон ніжних слів», «Аматорської 

майстерності», «Інтелектуальний поєдинок» та інші. За результатами 

конкурсів журі обрало Валентину і Валентина  класу; 

 № 15 – година скорботи «Ми сотнею пішли на небо…»  з нагоди Дня 

Героїв Небесної Сотні.  

 Користувачі бібліотеки вшанували подвиг учасників революції 

хвилиною мовчання, послухали пісню «Пливе кача…» та оглянули книжкову 

виставку;  

 № 21 – всеукраїнський флешмоб «Вітаю Ліну Костенко» з нагоди                          

90-річчя з дня народження поетеси, письменниці, лауреатки Шевченківської 

премії Ліни Костенко.  

 Відвідувачам бібліотеки було запропоновано обрати улюблену поезію     

та продекламувати її. Серед учасників було обрано кращі інтерпретації віршів 

і записано на відео для участі у флешмобі.  

 

 15 лютого у літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого 

відбулися ХІІІ обласні літературно-краєзнавчі Куценківські читання. Щорічно 

вони проводяться в день народження нашого земляка – знаного в Україні 

вченого-літературознавця, краєзнавця, члена Національної спілки 

письменників України, професора Леоніда Васильовича Куценка. 

 Читання 2020 року «Осяяні талантами» були приурочені до знаменних 

дат корифеїв українського театру – 180-річчя від дня народження                          

М.Л. Кропивницького та 175-річчя від дня народження І.К. Карпенка-Карого. 

 Науковці музею презентували виставку друкованих видань «З ім'ям                      

і словом корифеїв». 

 У читаннях брали участь викладачі закладів вищої освіти та вчителі 

закладів загальної середньої освіти, науковці, співробітники музеїв, архівів, 

бібліотек, краєзнавці, літератори, журналісти, студентська та учнівська 

молодь. Вони представляли не тільки місто Кропивницький, а й Олександрію, 

Світловодськ та Долинську. 
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До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

 

14 лютого у комунальному закладі «Новомиколаївська гімназія» 

проведено спортивно-масовий захід «Олімпійський день здоров'я», 

присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав. 

У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» і відділення Національного олімпійського 

комітету України в Кіровоградській області, близько 100 школярів брали 

участь у зарядці, показових виступах, різноманітних спортивних конкурсах                  

на спритність, влучність, кмітливість та відповідали на запитання олімпійської 

вікторини. 

Переможці та призери нагороджені дипломами управління молоді                       

та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали сувеніри                  

та літературу на олімпійську тематику від обласного відділення НОК України. 

 

    15 лютого з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій                                          

на територіях інших держав і 31-ї річниці виведення військ колишнього СРСР    

з Республіки Афганістан за участю керівництва міста та області,                 

учасників бойових дій, представників громадських організацій та 

громадськості міста відбулася хода та покладання квітів до пам'ятника                               

«Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь Кіровоградщини». Учасники заходу 

хвилиною мовчання вшанували пам»ять загиблих, а священники відслужили 

літію за ними. 

 

15 лютого у бібліотеці-філії № 18 міської централізованої бібліотечної 

системи проведено інформ-реквієм «Афганістан: подвиг, біль, пам’ять». 

   

Громадсько-політичні акції протестного характеру 
 

14 лютого з 09.30 до 10.00 на площі перед будівлею міської ради                    

(вул. Велика Перспективна, 41) Кропивницька міська організація політичної 

партії “Ліва опозиція” в Кіровоградській області проводила пікетування                        

на підтримку ініціативи депутатів міської ради щодо прийняття звернення                     

до Кабінету Міністрів України з вимогою про відміну постанови НКРЕКП, 

якою встановлюється абонплата за транзит і розподіл природного газу. 

Кількість учасників — 25 осіб. 

З учасниками акції зустрівся міський голова Андрій Райкович. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

  

З 10 по 14 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                   
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по 43 вулицях міста. За результатами рейдів складено 21 протокол та видано                                                

35 попереджень.  

 

Ситуація на споживчому ринку 

 

14 лютого на площі перед міською радою відбулася святкова 

торгівля з нагоди Дня Святого Валентина з продажу сувенірів, солодощів, 

іграшок, квітів та валентинок,  у якому брали  участь 25 суб'єктів 

господарювання та  народних умільців міста. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 
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