
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 01 лютого 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

01 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 

споживачів. 

На засіданні комісії були присутні керівники виконавчих органів міської 

ради, представники засобів масової інформації. 

Розглянуто питання: про підвищення тарифів на проїзд в міському 

пасажирському транспорті; про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік. 

 

01 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 

На засіданні комісії були присутні керівники виконавчих органів міської 

ради, представники засобів масової інформації та громади міста. 

Розглянуто питання щодо регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

01 лютого міський голова Андрій Райкович вручив найвищу відзнаку 

міської ради «За заслуги» I ступеня голові ради директорів підприємства 

Громадського об’єднання „Асоціація підтримки вітчизняного виробника 

„ФІРМА ЛАСКА” Череднику Костянтину Валентиновичу за особистий внесок 

у соціально-економічний розвиток міста, активну громадську позицію та 

благодійну допомогу у встановленні пам’ятного знака „Меморіал жертвам 

Голодомору”. 

 

01 лютого  під головуванням заступника голови комісії, начальника 

служби у справах дітей Ірини Сисак відбулося засідання комісії з питань 

захисту прав дитини. Були розглянуті та позитивно вирішені питання: про 

взяття сімей сімей під соціальний супровід – 2; про усиновлення – 1; про 

встановлення піклування – 1; про надання дозволів – 4; про позбавлення 

батьківських прав – 1; про затвердження індивідуальних планів - 4.   
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01 лютого в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради під головуванням 

заступника голови комісії Стецюка В.Н. відбулося засідання комісії з питань 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та 

пільг.  

Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 1 (призначено - 1); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 18 (призначено - 13); житлових субсидій – 56       

(призначено - 55). 

 

01 лютого в управлінні  соціального захисту населення виконавчого 

комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради відбулося засідання 

районної комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання пільг особам, 

які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам. 

Розглянуто 226 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 4, пільги – 5, житлової субсидії  -  188 

(призначено – 187), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 29 

(призначено – 1).                                                                       

            

01 лютого у приміщенні виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради відбувся семінар голів квартальних комітетів Подільського району за 

участю голови Ленінської районної у м. Кіровограді ради Руслана Фросіняка.  

Розглянуто питання: про небезпеку африканської чуми та заходи щодо 

недопущення занесення та розповсюдження захворювання; про зміни у 

порядку надання пільг; про зміни у законодавстві щодо призначення деяких 

видів соціальних допомог; про соціальний захист ветеранів; про надання 

довідок головами квартальних комітетів. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 23 січня по 01 лютого на базах комунальних закладів «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  

позашкільний центр» та «Навчально-виховне об’єднання «Школа козацько-

лицарського виховання І-ІІ ступенів № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей – 

дошкільний навчальний заклад», загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 

проводилися міські змагання з баскетболу серед юнаків в залік міської 

спартакіади серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів міста, в яких  

брали участь 170 учнів з 15 навчальних закладів. Третє місце посіла команда 

комунального закладу „Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний 
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навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт», друге -  команда 

комунального закладу  «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення», а переможцем стала команда учнів комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – ліцей 

№ 19 – позашкільний центр».  

 Переможці будуть представляти місто на обласних змаганнях з 

баскетболу в березні 2017 року. 

01 лютого зранку міський голова Андрій Райкович провів термінову 

нараду зі своїми заступниками і керівниками виконавчих органів міської ради 

з питання надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіїївки, які 

опинилися у складній ситуації через обстріли російськими найманцями 

житлових кварталів і об’єктів життєзабезпечення міста. Міський голова 

поставив чіткі завдання щодо формування першого вантажу, його 

транспортування і доправлення до кінцевої точки. 

Автомобіль для першого рейсу в Авдіївку надав депутат міської ради 

Дмитро Терзов. Гуманітарний вантаж важить понад чотири тонни, до нього 

увійшли пельмені, халва та печиво від фірми “Ласка”, згущене молоко від  

компанії “Формула смаку”, ковбасні вироби від ТДВ «М»ясокомбінат 

«Ятрань» та фірми «Черняхівські ковбаси» та інші продукти. 

Вранці 02 лютого автомобіль вирушив до Авдіївки. 

 

01 лютого у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 5 - тиждень поетичного читання «Мандри у пошуках України». 

Бібліотекарі презентували юним читачам книжкову виставку «Поети 

української державності» і провели огляд новітньої літератури. Діти 

декламували улюблені вірші поетів-земляків та переглянули фотовиставку про 

письменників - борців за українську державність; 

 № 12 - літературні сходинки «Євген Маланюк: шлях емігранта, творчість 

патріота». Організатори підготували для присутніх студентів 

Кіровоградського будівельного коледжу слайд-презентацію «Євген Маланюк: 

цікаві факти», провели огляд книжкової викладки «Євген Маланюк – 

архітектор храму слова», познайомили присутніх із незнайомими їм 

поетичними творами ювіляра; 

 № 1 - маланюківські читання «Поет своєї епохи, народжений наново» з 

нагоди 120-ї річниці від дня народження Євгена Маланюка. Бібліотекарі 

намагалися ознайомити, зацікавити і популяризувати серед читачів бібліотеки 

творчий спадок письменника-земляка; 

№ 15 - поетична година «Мандри в пошуках України» до 120-ї річниці 

від дня народження Євгена Маланюка. Організатори провели літературні 

читання, познайомили юних користувачів бібліотеки з творчістю видатного 

сина України.  
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01 лютого загальноосвітніми навчальними закладами міста, на базі яких 

працюють шкільні музеї, представлені роботи до участі у заочному турі 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  екскурсоводів музеїв навчальних 

закладів «Край, в якому я живу». Визначення переможців обласного етапу 

відбудеться з 07 по 14 лютого 2017 року. Кращі роботи будуть направлені до 

Українського Державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.  

 

01 лютого на базах комунальних закладів «Навчально-виховне 

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

центр», «Навчально-виховне об’єднання «Школа козацько-лицарського 

виховання  І-ІІ ступенів № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей – дошкільний 

навчальний заклад» розпочалися  міські змагання з баскетболу серед дівчат в 

залік міської спартакіади серед школярів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста, в яких беруть участь 90 дівчат з 8 навчальних закладів. Фінальні 

ігри пройдуть 07 лютого на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

центр».  

Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

01 лютого о 09.00 біля приміщення Апеляційного суду Кіровоградської 

області представники громадської організації “Кредитний майдан” 

організували акцію на підтримку валютних позичальників. Кількість 

учасників — до 50 осіб. 

Захід проводився під лозунгами: “Кіровоград вимагає справедливості”, 

“НБУ порушує Конституцію”, “Куплю судью. Недорого!”, “Коллектора — 

рэкетиры!”, “Стоп! Продажные судьи!” та супроводжувався вигуками 

“Ганьба!”. 

Перед присутніми виступили: координатор громадської організації 

“Кредитний Майдан” в місті Кропивницькому Кожухар С. Г. та інші активісти 

організації. Вони висловилися на підтримку валютних позичальників, вимагали 

дотримання суддями Кіровоградської області чинного законодавства та норм 

процесуального права в розрізі цивільних справ, де стороною є банк, а також 

дотримання суддівської етики. 

У рамках акції її учасники перекрили рух транспорту по вул. Великій 

Пермській, вимагаючи зустрічі з головою Апеляційного суду Кіровоградської 

області В. Драним. Ініціативну групу учасників заходу у кількості 5 осіб було 

запрошено до приміщення суду на зустріч з головою. 

 

Питання соціально-економічного стану 
Житлово-комунальне господарство 

 

 01 лютого інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради та представниками Кіровоградської міської дружини проведено 
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рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Євгена Тельнова, Дружби народів, Великої 

Перспективної, Гоголя, Шевченка, Космонавта Попова, Верхньої Пермської та 

пров. Фортечного. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

8 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                

9 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

  

                                                      

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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