
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 14 лютого 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 14 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 49 питань, з них 

прийнято 36, серед яких: про виконання міського бюджету за 2016 рік та заходи 

на 2017 рік; про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

затвердження Положення про Почесну грамоту, Грамоту, Подяку міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького”; про передачу комп'ютерного 

обладнання та інтерактивних дощок; про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про звільнення на 50% від оплати за користування 

житлово-комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які 

загинули під час виконання службових обов'язків в Республіці Афганістан”; про 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції, які є мешканцями м. Кропивницького; про внесення доповнення до 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 грудня                     

2016 року № 707 “Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних 

закладів м. Кропивницького на 2017 рік”. 

14 лютого відбулася прес-конференція заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби та керівників 

виконавчих органів міської ради гуманітарної сфери Лариси Костенко, Оксани 

Макарук, Сергія Колодяжного, Юлії Вовк, Нелі Чорної, Олега Краснокутського 

та Ірини Сисак. Мова йшла про здобутки впродовж 2016 року і плани на 2017 рік.  

14 лютого керуючий справами виконавчого комітету міської ради Альвіна 

Бондаренко брала участь у семінарі з питань внесених змін та доповнень до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, що 

регулюють правовідносини у податковій сфері та у сфері трудових відносин, який 

проходив на базі Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати. 

Бондаренко А.В. висвітлила тему: «Повноваження органів місцевого 

самоврядування щодо проведення планових та позапланових перевірок у сфері 

контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення на 

підприємствах, в установах та організаціях, а також фізичних осіб, які 

використовують працю найманих працівників (підстави для проведення 

перевірки, умови допуску посадових осіб органів місцевого самоврядування до 

перевірки, оформлення результатів перевірки, права суб»єкта, що перевіряється). 

14 лютого у відділі сім’ї та молоді відбулась нарада з керівниками гуртків 

та секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: 
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про аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про  підготовку до 

проведення заходів з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні та Міжнародного дня 

рідної мови; про контроль за відвідуванням і наповнюваністю гуртків та секцій, 

в тому числі госпрозрахункових. 

 

14 лютого начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуто питання: про дотримання трудової дисципліни; про тепловий режим 

в спортивних закладах; про забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

господарчими товарами; про економне використання енергоносіїв; про своєчасне 

проходження курсів підвищення кваліфікації тренерами-викладачами; про 

заповнення е-декларацій; про підготовку проектів Громадського бюджету                             

м. Кропивницького та інші. 

 

Діалог влади з народом 

 

14 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань.                         

На прийом звернулись 5 заявників з питань: виділення земельних ділянок під 

гаражі та приватизації земельної ділянки. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 09 по 14 лютого на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 

№ 2 Кіровоградської міської ради проходили ігри чемпіонату міста з гандболу 

серед дівчат у залік VІІІ міської Спартакіади серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів, в яких брали участь 50 учениць з  6-ти навчальних закладів. 

Переможцем змагань стала команда загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 10, 

друге місце посіла команда комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий 

юнацький центр „Сузір’я”, а третє місце зайняла команда комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний ліцей – фізико-математична 

школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Надія».  

За результатами змагань буде сформована збірна команда учениць 

загальноосвітніх шкіл, які представлятимуть місто Кропивницький на обласних 

змаганнях з гандболу 11-12 березня 2017 року. 

 

14 лютого у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді відбулись 

заходи: ДЮК «КМТ» - розважально-ігрова програма до Дня Святого Валентина; 

ДЮК «Луч» - розважальна програма до Дня Святого Валентина; ДЮК «Скіф» - 
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майстер-клас з виготовлення валентинок; ДЮК «Зоряний» - конкурс  на кращу 

валентинку. 

 

14 лютого в навчально-виховному комплексі «Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад – центр естетичного виховання» проведено «Олімпійський день здоров'я», 

присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

У заході, організованому спільними зусиллями відділу фізичної культури та 

спорту Кіровоградської міської ради, міського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» та відділення Національного олімпійського комітету 

України в Кіровоградській області, взяли участь близько 80 дітей. Найкращі юні 

спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри від обласного 

відділення НОК України.  

 

14 лютого у бібліотеці-філії № 2 Кіровоградської МЦБС проведено 

вечірку «Експрес-побачення в бібліотеці». Учасники заходу брали участь у 

конкурсах «Любов з першого погляду», «Сердечне ворожіння», «Ти без мене – не 

ти, я без тебе – не я!»,  «Компліменти», «Ерудит», «Кулінарний», «Пантоміма» та 

оглянули книжкову виставку «Любов-наснага, любов-журба: історії кохання 

класиків української літератури». 

 

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

 

14 лютого в приміщенні міської ради відбулися урочистості з нагоди Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав. В  заході брали 

участь міський голова Андрій Райкович, секретар Кіровоградської міської ради 

Андрій Табалов, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба, головний спеціаліст Південного міжрегіонального 

сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції Людмила Гуріна, голова Кіровоградської міської 

організації Української спілки ветеранів Афганістану Любов Дозор, воїни – 

афганці, дружини загиблих воїнів-інтернаціоналістів, учасники АТО. 

Міський голова Андрій Райкович висловив слова поваги і глубокої 

вдячності солдатам та офіцерам, які свого часу були віддані військовій присязі за 

межами рідної землі. Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов 

вручили учасникам бойових дій матеріальну допомогу від міської влади по одній 

тисячі гривень кожному. Фінансову підтримку отримали 6 дружин загиблих 

воїнів та 79 воїнів-інтернаціоналістів на загальну суму 85 тисяч гривень. 

Вручили на урочистостях й чотири державні відзнаки учасникам 

антитерористичної операції на сході країни. Згідно з Указом Президента України 

за особливу мужність і високий професіоналізм, виявлений у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності країни, вірність військовій присязі 
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орденом “За мужність“ ІІІ ступеня нагороджено Андрія Нетребенка. Медаль 

“Захиснику Вітчизни“ отримали Сергій Єгоров, Андрій Іщенко і Олександр 

Поповіченко. 

Також було вручено Почесну грамоту Кіровоградської міської ради та 

виконавчого комітету і цінний подарунок, грамоти Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та Почесні 

грамоти й медалі від Української Спілки ветеранів Афганістану. 

Перед присутніми виступили ансамбль струно-смичкових інструментів 

«Дивосвіт» Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза, квінтет  

«Мініатюра» Кіровоградської музичної  школи № 3, автор та виконавець пісень 

Олег Спиньов, зразковий хор «Елегія» музичної школи № 3 та народний 

хореографічний ансамбль «Світанок». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

14 лютого у зв’язку зі спалахом захворювання  свиней на африканську 

чуму  в   Кіровоградської області  муніципальним   патрулем   у   складі  

спеціалістів управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення, спеціалізованої   інспекції   Кіровоградської  міської  

ради та управління Держпродспоживслужби проведені рейдові відстеження 

місць несанкціонованої торгівлі  свіжим м’ясом та продукцією тваринного 

походження домашнього виробництва. 

Рейдові відстеження проводилися за адресами: вул. Вокзальна біля 

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

біля ринку,  вул. Космонавта Попова, вул. Пацаєва, вул. Євгена Тельнова                               

біля АС-2, вул. Генерала Родимцева. 

В результаті рейдового відстеження спеціалізованою інспекцією складено 

2 протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.  Було викликано 2 екіпажі патрульної поліції для вжиття 

заходів адміністративного впливу до фізичних осіб, які здійснювали торгівлю 

м’ясом по вул. Короленка та Євгена Тельнова. З торгівцями проведена 

роз’яснювальна робота стосовно заборони реалізації свіжого м’яса, продукції 

тваринного походження та виготовленої з неї продукції домашнього 

виробництва. На час проведення рейду стихійна торгівля призупинена.   

  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                 А.Бондаренко 

 

 


	Питання соціально-економічного стану

