
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 18 січня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

18 січня  під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Були розглянуті та позитивно вирішені питання:  

про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з малолітніми 

дітьми – 1; про надання дозволів – 2; про позбавлення батьківських прав – 1; 

про вибуття дитини з ДБСТ - 1; про влаштування дитини до дитячого будинку 

«Наш дім» - 1; про усиновлення - 1.   

 

18 січня відбулася робоча зустріч секретаря Кіровоградської міської 

ради Андрія Табалова з приватними підприємцями обласного центру. 

У нараді брали участь також начальник управління по сприянню 

розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення Сергій 

Горбовський, заступник начальника спеціалізованої інспекції Олександр 

Брюховецький, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Сергій Коваленко, представник управління 

безпечності харчових продуктів та ветеринарії Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області. 

Під час зустрічі Андрій Табалов нагадав керівникам підприємств про те, 

що благоустрій міста — це спільна справа влади і громадян, а в обов’язки 

підприємств входить утримання в належному стані прилеглих до закладів 

територій.  

Олександр Брюховецький наголосив на обов’язковому використанні 

протиожеледної суміші для посипання доріжок і попередив про накладання 

штрафів у розмірі 1700 грн на нерадивих господарів. 

Сергій Горбовський попередив керівників закладів громадського 

харчування, що поблизу Кропивницького виявлено спалах африканської чуми 

свиней. Тому закуповувати м’ясо необхідно у перевірених виробників, у яких 

наявні усі необхідні документи. Також начальник управління по сприянню 

розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення додав, що у місті 

створена спеціальна робоча група, яка перевірятиме заклади харчування на 

наявність відповідних документів. 

 
18 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів нараду з керівниками підприємств -

перевізників обласного центру. Приводом для зустрічі стали скарги містян 

щодо якості пасажирських перевезень у Кропивницькому. 



2 
 

Олександр Мосін доручив представникам транспортних підприємств 

міста провести активну роз’яснювальну роботу з водіями маршрутних таксі, 

оскільки саме на них у міську раду надходить значна кількість скарг від 

громадян. Щоб бути впевненим у дотриманні режиму руху, заступник 

міського голови рекомендував перевізникам встановлювати на автобуси                     

GPS навігатори. 

Також було звернуто увагу керівників на необхідність проведення з 

водіями регулярних бесід щодо дотримання техніки безпеки та правил 

дорожнього руху, оскільки містяни часто помічають і сигналізують про 

порушення з боку водіїв і їхню неналежну поведінку на дорогах. Хоча 

маршрутні таксі і зупиняються на вимогу, але водії повинні здійснювати 

посадку і висадку пасажирів у спеціально відведених місцях, а не на газонах. 

Не обійшли увагою учасники наради і тему роботи комунальних служб 

в умовах сильного снігопаду і низьких температур. Керівники транспортних 

підприємств відзначили, що цьогоріч комунальники спрацювали набагато 

краще, ніж у минулому році. 

 

18 січня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

№ 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» проведено нараду з заступниками директорів  

загальноосвітніх навчальних закладів міста, які відповідальні за організацію 

харчування учнів.   

Розглянуто питання: про організацію харчування дітей пільгових 

категорій у 2017 році; про організацію дієтичного харчування дітей, які 

знаходяться на диспансерному обліку.  

 

18 січня відбулося засідання районної комісії з питань призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії 

населення, надання пільг та призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної 

районної у м. Кропивницькому ради.  

 Розглянуто 245 справ, в т.ч. щодо призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 7, житлової субсидії -  168,  соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам – 70 справ (відмовлено по                                  

20 справах).                            

 

Діалог влади з народом 

 

 18 січня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом громадян 

з особистих питань. На прийом звернулися 3 заявники з питань: транспортного 

сполучення з мікрорайоном “Телецентр”, зовнішнього освітлення                                     

вулиці Яновського, виділення приміщення для тимчасового проживання, 
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скорочення штатної чисельності редакції вісника Кіровоградської міської ради 

“Вечірня газета”. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

18 січня у дитячо-юнацькому клубі «Чайка» відділу сім’ї та молоді 

проведено змагання з шашок між вихованцями ДЮКів «Чайка» та «Гірник». 

18 січня в КДЮСШ № 3 відбувся традиційний міський турнір з тенісу 

настільного серед молоді та дорослих «Матч поколінь». У змаганнях, 

організованих відділом фізичної культури та спорту міської ради спільно з 

відділенням Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській 

області, брали участь 24 спортсмени різного віку. 

Під час турніру тенісистам-початківцям свою майстерність 

продемонстрували досвідчені спортсмени, переможці й призери чемпіонатів 

України та всеукраїнських змагань з тенісу настільного серед ветеранів 

спорту, відомі тренери-викладачі. 

У змаганні тенісистів молодшого покоління переміг студент 

Кіровоградського будівельного коледжу Єгор Акімов. Серед ветеранів спорту 

перше місце завоював звідувач кафедри фізичного виховання Кіровоградської 

льотної академії Національного авіаційного університету Олександр 

Редозубов. Срібну медаль виборов чемпіон України серед працівників галузі 

охорони здоров’я, викладач Кіровоградського базового медичного коледжу 

імені Є.Й. Мухіна Вадим Кащенко. Бронзовим призером став пенсіонер, 

колишній чемпіон України серед школярів, найстарший учасник змагань 

Євген Йолкін.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами обласного 

відділення НОК України, медалями відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри від Національного 

олімпійського комітету України. 

 

Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

18 січня о 09.30 біля приміщення Апеляційного суду Кіровоградської 

області члени городнього кооперативу “Перспективний” організували акцію 

протесту “з приводу вчиненого злочину та рейдерського захоплення земельних 

ділянок”. Кількість учасників — близько 100 осіб. 

Основні лозунги: “Справедливість чи гроші?”, “Рейдери здійснюють 

супротив”, “Кіровоградський суд на стороні обдурених людей, а на чиїй 

стороні Апеляційний суд Кіровоградської області?”. 

Учасники заходу вимагали законного і справедливого розгляду в 

Апеляційному суді Кіровоградської області цивільних справ, які пов'язані з 
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поновленням законних прав та інтересів членів вищезазначеного кооперативу. 

 

18 січня о 15.30 біля приміщення Ленінського районного суду міста 

Кропивницького (вул. Велика Перспективна, 40) відбулася акція протесту за 

участю батьків учнів НВО № 18, які вимагали дотримання принципів 

справедливості під час здійснення правосуддя з метою недопущення 

поновлення Приліпко В. І. на посаді директора вищезазначеного навчального 

закладу. Кількість учасників — до 10 осіб.  

Захід проводився під лозунгами: “Фемида, не будь слепа! Не допусти 

возвращения обидчицы детей в школу!”, “Судьи, помните: насилие над 

ребёнком должно быть наказуемым!”, “Спасите наших детей!”, “Суд должен 

быть справедливым, иначе завтра наши дети станут жертвами насилия!”. 

 

Питання житлово-комунального господарства 

Житлово-комунальна сфера 

 

18 січня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської 

ради, представниками ТОВ “Екостайл” та Кіровоградської міської дружини 

проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено 

обстеження санітарного стану вулиць Арсенія Тарковського,                        

Дворцової, Преображенської, Ганни Дмитрян, Космонавта Попова, Пацаєва, 

Набережної, Тараса Карпи, Гоголя, Великої Перспективної, Декабристів, 

Байкальської, Волкова, проїзду Тінистого, площі Богдана Хмельницького,                    

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

10 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                

17 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

 

 

Т.в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради                    М.Смаглюк 
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