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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місця 
Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

08 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 заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Грабенко О.В., керівники виконавчих 

органів міської ради, представники засобів масової інформації та 

громадськості. 

Розглянуті питання: звіт щодо виконання Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення за 2016 рік; про регулювання земельних відносин. 

 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

08 лютого міський голова Андрій Райкович провів оперативну нараду з 

питання організації заходів щодо  профілактики та боротьби з африканською 

чумою свиней. 

Міський голова наголосив на необхідності ефективного інформування 

населення про те, що неподалік Кропивницького, у селі Грузькому виявили 

дане захворювання тварин, і люди повинні розуміти, що за таких обставин 

необхідно утримуватись від купівлі продукції на стихійних ринках. Під час 

наради були надані відповідні доручення.  

 

08 лютого 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 місця проживання малолітніх дітей – 2; про надання дозволів 

– 1; про позбавлення батьківських прав – 1; про влаштування дитини до 

Будинку дитини - 1;  про усиновлення – 1; про встановлення опіки – 1;   про 

взяття дітей під соціальний супровід та затвердження планів соціального 

супроводу – 2; про затвердження індивідуальних планів – 8. 

 

08 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород.  

За результатами розгляду поданих документів щодо нагородження 

відзнакою виконавчого комітету міської ради “За заслуги” І ступеня Безтаки 

Анатолія Петровича, члена Кіровоградської міської організації Української 
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спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), комісія прийняла 

рішення повернути документи на доопрацювання.  

 

08 лютого в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради під головуванням 

заступника голови ради Артема Постолатія 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 – 6 (призначено - 6); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 7 (призначено - 7); житлових субсидій – 42       

(призначено - 42). 

 

08 лютого відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Ленінської районної у місті Кіровограді ради під головуванням 

заступника голови ради Артема Постолатія. 

Розглянуто 5 справ, що стосуються порушення ст.152 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою м. Кіровограда. 

На 2-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу та 3 справи закрито. 

. 

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

 

08 лютого на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

відбувся відбірковий конкурс інструментальних колективів у номінації 

«Інструментальні самоцвіти» в рамках проведення міського мистецького  

проекту «Степові джерела». 

У конкурсі брали участь учні загальноосвітніх  навчальних закладів 

міста. Призові місця вибороли в молодшій віковій групі: I - ансамбль 

бандуристів «Диво-струни» з НВК № 34, II - Громко Євгенія з НВК № 26,                                  

III - колектив гуртка бандуристів «Україночка» з  НВО № 16; у середній віковій 

групі: I  - фольклорний гурток «Веселка» з НВК № 26, II - колектив сопілкарів 

«Веселка» з НВО № 35; у старшій віковій групі: I  - дует Старцева Дар’я і 

Шатня Валерія з НВО № 18. 

 

08 лютого в рамках співпраці з обласним художнім музеєм та обласною 

бібліотекою для дітей імені Т.Г.Шевченка учні та викладачі Кіровоградської 

дитячої художньої школи імені О.О.Осмьоркіна взяли участь у відкритті 

виставки творчих робіт учениці 2-го класу художньої школи Влади Козаченко 

та її мами Олени Козаченко – працівника бібліотеки, аматора, яка працює в 

різних техніках образотворчого мистецтва. На виставці були представлені 

графічні роботи Олени Козаченко. 
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08 лютого у бібліотеці-філії № 16 Кіровоградської МЦБС проведено 

захід «Вибір професії і проблема зайнятості молоді». Присутні ознайомилися 

з бібліодайджестом «Знайомтесь, нові професії», прес-оглядом «Професії 

нашого регіону», тематичними папками «Навчальні заклади України», «ЗНО», 

«У світі професій». Протягом заходу проводилось анкетування «Як обрати 

майбутню професію?».  

 

08 лютого відділом сім’ї та молоді в рамках міської спартакіади 

«Юність» проведено змагання із шашок серед вихованців дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання. Переможцями стали: ДЮК «Чайка» - І місце; 

ДЮК «Україна» - ІІ місце; ДЮК «Вогник» - ІІІ місце. Захід відбувся у 

Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей ім.Т.Г.Шевченка. 

 

08 лютого дитячо-юнацьким клубом «КМТ» відділу сім’ї та молоді 

проведено фотовиставку «Студентська зима». 

 

08 лютого у приміщенні міської ради відбулось засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. Розглянуто 

питання про організацію та  проведення студентського Благодійного 

Весняного балу квітів. 

 

Питання соціально-економічного стану 
           Ситуація на споживчому ринку 

 

07-08 лютого в приміщенні міської ради тривали презентації варіантів 

запровадження електронного квитка у громадському транспорті обласного 

центру від провідних ІТ-компаній «Інтелект сервіс» та «Диспетчер-Сіті».                     

У зустрічі з розробниками програмного продукту брали участь міський голова 

Андрій Райкович, керівники виконавчих органів, депутати міської ради, 

представники громадськості. 

Житлово-комунальна сфера 

08 січня на площі перед міською радою відбулася презентація 

спецтехніки, яка була придбана у грудні 2016 року за бюджетні кошти. 

Комунальні підприємства міста отримали сім одиниць сучасної техніки, на які 

були витрачено з міської скарбниці 7,7 мільйонів гривень.  

Найбільше поповнення має транспортний парк КП “Кіровоград - 

Універсал 2005”: два спеціалізованих автомобілі МАЗ для посипання доріг та 

підгортання снігу, автогрейдер для виконання робіт з розчистки та 

виправлення профілю доріг, “Газель” для перевезення людей, інструментів та 

матеріалів і “Ланос” для вилову безпритульних тварин. КП “Благоустрій” 

користуватиметься відтепер трактором ХТЗ-3512, який ефективний при 

очищенні від снігу площ, скверів, тротуарів, внутрішньобудинкових 

http://librarychl.kr.ua/
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територій. КП «Кіровоградська аварійно – диспетчерська служба» зможе 

оперативніше реагувати на виклики, в їхньому розпорядженні з»явилася 

додаткова “Газель”. 
 

08 лютого 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: Павла Сніцара, Авіаційної, Короленка,                 

Великої Перспективної, Комарова, Соборної, Тобілевича, Добровольського, 

Холодноярської та провулку Центрального. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

7 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                

37 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

                                                Соціальна політика 

 

08 лютого з міського бюджету профінансовані допомоги сім’ям з дітьми 

за рахунок субвенції з державного бюджету на загальну суму                                      

18 695,7 тис. грн, а саме: допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям 

та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, яка нарахована за лютий 2017 року у сумі 18 399,8 тис. грн; державна 

соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», яка нарахована 

за лютий 2017 року у сумі 295,9 тис. грн. 

Зазначені виплати у повному обсязі перераховані управлінням 

соціального захисту населення, у тому числі: Подільського району –                       

6 198,5 тис. грн, Фортечного району – 12 497,2 тис. грн. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради              А.Бондаренко 
 

 

 


