
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 24 січня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

25 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося вперше у форматi онлайн-трансляцiї  засідання постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища. 
На засіданні комісії були присутні секретар міської ради Табалов А.О., 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Грабенко О.В., керівники виконавчих органів міської ради, представники 

засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті проекти рішень міської ради щодо регулювання земельних 

відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 25 січня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                             

18 питань, серед яких: про накладення адміністративного стягнення; про 

створення комісії з безкоштовного прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького гуртожитків по                          

вул. Генерала Родимцева, 96, 98-а; про надання грошової допомоги 

громадянам, яким виповнилося більше 100 років; про надання грошової 

допомоги з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав. 

 

25 січня міський голова Андрій Райкович перед початком засідання 

виконавчого комітету вручив державні нагороди та відзнаки Кіровоградської 

міської ради. 

За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, 

забезпечення умов для всебічного їх розвитку Указом Президента України 

трьом кропивничанкам присвоєно почесне звання “Мати-героїня”. Нагрудні 

знаки і квіти від міського голови отримали Оксана Беспалова, Маргарита 

Мішкой та Наталія Телегіна. 

За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у 

будівництво та відкриття пам’ятного знака „Меморіал жертвам Голодоморів 

1922-1923, 1932-1933, 1946-1947 років” Почесною грамотою міської ради та 



2 
 

виконавчого комітету нагороджено начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради - головного архітектора Вадима Мездріна. Грамоту 

міської ради та виконавчого комітету отримав інженер-проектувальник Олег 

Стовбун. Подяку міської ради та виконавчого комітету оголошено колективам 

підприємств, які брали участь у будівництві пам’ятного знака:                                          

ТОВ „Моноліт РРА”, ФОП Моренко та директору товариства з обмеженою 

відповідальністю спеціалізованої будівельної фірми „ВітАрс” Віталію 

Дзюбіну. 

 

 25 січня міський голова Андрій Райкович провів зустріч з головами 

квартальних комітетів, в якій брали участь керівники виконавчих органів 

міської ради, комунальних підприємств, представники міського відділу 

Національної поліції та управління патрульної поліції, ТОВ «Екостайл».  

Андрій Райкович прозвітував про виконану роботу у 2016 році і визначив 

основні напрямки роботи на 2017 рік. 

 Після цього відбулося спілкування з головами квартальних комітетів.               

В основному питання стосувалися житлово-комунальної сфери (прибирання 

снігу, вивезення твердих побутових відходів, ремонту доріг) та організації 

транспортного сполучення. 

 

 25 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела нараду з питання підготовки до 

відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав.  

 

25 січня під головуванням голови адміністративної комісії Артема 

Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Ленінської районної у місті Кіровограді ради.  

Розглянуто та закрито 3 справи, що стосуються порушення                                

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Правил 

благоустрою м. Кіровограда. 

 
25 січня під головуванням голови комісії Артема Постолатія відбулося 

засідання комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, житлових субсидій та пільг при виконавчому комітеті Ленінської 

районної у місті Кіровограді ради. 

Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 2 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 9 (призначено - 9); житлових субсидій – 23       

(призначено - 23). 

 

25 січня відбулося засідання робочої групи з питань легалізації і 

своєчасності виплати заробітної плати,  зайнятості населення, погашення 
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заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у місті Кропивницькому ради. 

На засідання було запрошено 13 керівників підприємств та фізичних       

осіб-підприємців Фортечного району. З`явилися на засідання 11 керівників та 

фізичних осіб-підприємців. 

Розглянуто питання щодо легалізації зайнятості населення і детінізації 

заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і погашення 

заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  

 Заборгованість станом на 24 січня 2017 року по економічно активних 

підприємствах складає 416,7 тис. грн. 

         Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано 

рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, 

легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.  

 

Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

25 січня у приміщенні Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка відбулось засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. Розглянуто 

питання щодо організації та проведення щорічного благодійного 

студентського «Весняного балу квітів». 

 

25 січня на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу в 

рамках культурно – мистецької акції «Відкриваємо нові таланти»  відбувся  

відбірковий тур міського мистецького проекту «Степові джерела» у номінації 

«Голоси степового краю».   

На конкурс було представлено 14 хорових колективів з                                                  

12  загальноосвітніх навчальних закладів міста Кропивницького. 

Призові місця отримали учні семи навчальних закладів: молодша група 

I місце – НВО № 6, II місце – НВК № 26, III місце – НВО № 17; середня група 

I місце  – НВО № 35, II місце – гімназія № 9, НВО № 17, III місце – ЗОШ № 3; 

старша група I місце – НВО № 8. 

 
25 січня на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

відбувся І етап конкурсу електронних презентацій «Моя Кіровоградщина - 

перлина скіфського степу». Членами журі відібрано 15 робіт.  

 

25 січня у дитячо-юнацькому клубі «Гермес» відділу сім’ї та молоді 

проведено круглий стіл на тему: «Шкідливий вплив алкоголю, тютюну та 

наркотичних речовин на організм людини». 
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Питання соціально-економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

 

25 січня у зв’язку із спалахом захворювання  свиней на африканську 

чуму  в с.Рівне Новоукраїнського району Кіровоградської області 

муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів управління по сприянню 

розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, спеціалізованої   

інспекції   Кіровоградської  міської  ради,  патрульної поліції  та управління 

Держпродспоживслужби проведені рейдові відстеження місць  

несанкціонованої торгівлі свіжим м’ясом та продукцією тваринного 

походження домашнього виробництва за адресами: вул. Вокзальна біля 

будинку № 37/16,  вул. Короленка біля магазину «АТБ», вул.Добровольського 

біля будинку № 15, вул. Космонавта Попова напроти поліклініки № 5, вул. 

Яновського біля ринку «Колгоспний» та  будинку № 108, вул. Євгена Тельнова 

біля ринку «Черемушки», вул.Поповича, 1 біля залізничного вокзалу,                          

вул. Полтавська біля ринку, вул. Генерала Родимцева біля магазину «АТБ».  

В  результаті  рейдового  відстеження  спеціалістами  спецінспекції  

вручено 10 попереджень та проведено роз’яснювальну роботу щодо заборони 

реалізації свіжого м’яса та продукції тваринного походження.    

 

Житлово-комунальна сфера 

 

25 січня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської 

ради та представниками Кіровоградської міської дружини проведено рейд з 

перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Комарова, Соборної, Євгена Тельнова,                    

Леваневського, Добровольського, Короленка, Преображенської, Гоголя,                                 

Тараса Карпи, Шевченка, Набережної, Беляєва, Івана Олінського, Вокзальної,                   

Генерала Родимцева, Яновського, Фісановича, Верхньої Пермської та                        

пров. Фортечного. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

6 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                

16 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Транспорт 

 

25 січня відновлено роботу тролейбусного маршруту № 9, який 

курсуватиме  від вулиці Генерала Жадова до залізничного вокзалу через 

Ковалівку. На маршрут виїхали працювати два тролейбуси.  

 

 

Т.в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради                    М.Смаглюк 
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