
                                  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    за 15 лютого 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місця 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

15 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. 
 

15 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

15 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 дитини – 1; про доцільність                     

усиновлення – 1; про позбавлення батьківських прав – 2; про доцільність 

взяття сімей під соціальний супровід - 1; про ефективність функціонування 

дитячого будинку сімейного типу - 1; про надання дозволів – 4; про 

встановлення піклування - 1; про відібрання дитини – 1; про затвердження 

індивідуальних планів – 2.   

 

 15 лютого начальник управління містобудування та архітектури – 

головний архітектор міста Вадим Мездрін провів нараду  за участю 

представників Кіровоградської Національної спілки архітекторів України, 

громадських організацій з питання організації відкритого конкурсу на кращу 

пропозицію пам’ятного знака/композиції на честь Героїв Майдану в                              

м. Кропивницькому. 

 Після довготривалого обговорення вирішено кожній громадській 

організації, спілці КНСАУ визначити представника для обговорення складу 



2 
 

членів журі відкритого конкурсу на кращу пропозицію пам’ятного 

знака/композиції на честь Героїв Майдану в  м. Кропивницькому. 

15 лютого відбулася прес-конференція начальника спеціалізованої 

інспекції Андрія Максюти, під час якої він окреслив найпроблемніші питання 

щодо благоустрою та санітарного стану міста. Андрій Максюта вручив перші 

посвідчення “Громадський інспектор” двом відомим захисникам зелених 

насаджень у Кропивницькому – Надії Паливоді і Максиму Сінченку.  

З 15  по 23 лютого у Кіровоградській міській раді проходитиме 

навчання, організоване відділом кадрової роботи, для посадових осіб щодо 

декларування доходів особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. Перше заняття для посадових осіб 

виконавчих органів міської ради провів виконуючий обов’язки директора 

„Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ  і організацій Кіровоградської обласної державної 

адміністрації” Сергій Ворона.  

 

15 лютого в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради під головуванням 

заступника голови районної у місті 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: житлових субсидій - 31 

(призначено – 31); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -

2 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 10 

(призначено – 4); пільги – 2 (призначено - 2). 

 

15 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 

та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам.  

        Розглянуто 237 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 4, пільги – 4, житлової субсидії - 170, 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним осособам – 59  (відмовлено – 12).  
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Діалог влади з народом 

 

 15 лютого секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 4 заявники з питань: 

житлово-комунальних, приватизації земельної ділянки та проекту створення 

мікрорайонів з комітетами самоврядування. 

 

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

 

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

«Юність» проведено змагання з настільного хокею серед вихованців дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання. Переможцями стали:                                          

ДЮК «Зоряний» - І місце; ДЮК «Чайка» - ІІ місце; ДЮК «Україна» - ІІІ місце. 

Захід відбувся у Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей 

ім.Т.Г.Шевченка. 

15 лютого у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «КМТ» - змагання з армреслінгу до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав;  ДЮК «Чайка» - хвилину спілкування 

до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;               

ДЮК «Ровесник» - розважально-ігрову програму до Дня Святого Валентина, 

ДЮК  «Скіф» - хвилину пам’яті до Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав у приміщенні бібліотеки-філії  № 18 МЦБС. 

15 лютого на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу  

відбувся міський мистецький проект «Степові джерела» у номінації  «Голос 

міста на Інгулі» серед учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

закладів.  

Переможцями стали: Кістол Діана (НВО № 8), Давиденко Єлизавета 

(НВО № 1), Савченко Кароліна (НВК «Кіровоградський колегіум»),  

вокальний ансамбль «Невгамовні» (НВО № 25), вокальний ансамбль 

«Джерельце» (ЗОШ № 10),  вокальний дует (ЗОШ № 2). 

 

15 лютого у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС проведені 

заходи: 

№ 4 - щеплення від неграмотності «Розмовляй українською, пиши 

українською, співай українською…».  Школярі дізналися про тернистий шлях 

української мови до відродження та утвердження серед світової спільноти, 

декламували українською мовою улюблені вірші, слухали українські пісні, 

брали участь у мовному конкурсі «Наша мова калинова» та переглянули фільм 

про походження української мови «Цивілізація Incognita». Бібліотекар 

http://librarychl.kr.ua/
http://librarychl.kr.ua/
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читального залу презентувала книжкову виставку «Живі джерела рідної 

мови»; 

 № 16 - літературний конкурс «Сила книги». Учні поповнили свої знання 

з української літератури, взяли участь у конкурсі на краще декламування 

віршів та отримали солодкі призи.  

 

15 лютого у літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого 

пройшли  літературно-краєзнавчі Куценківські читання, учасниками яких 

стали викладачі вищих навчальних закладів, вчителі шкіл міста та області, 

науковці, краєзнавці, співробітники бібліотек, музеїв, архіву. Цьогорічні 

читання «Народу самостійні діти» були присвячені 120-річчю від дня 

народження поета Євгена Маланюка, 90-річчю від дня народження 

письменника Миколи Смоленчука та 10-м роковинам з дня загибелі 

літературознавця Леоніда Куценка.  

Учасникам заходу була запропонована цікава і різноманітна програма. 
Вступним акордом читань став невеликий концерт, підготовлений 

викладачами та учнями музичної школи № 3. Своїми спогадами про Леоніда 

Куценка поділилися: знаний український літературознавець, громадський і 

політичний діяч, доктор філологічних наук Володимир Панченко, очільник 

обласної організації НСПУ Василь Бондар, голова обласної організації 

«Просвіта» Олександр Ратушняк. Свої вірші прочитав поет, журналіст, 

краєзнавець Роман  Любарський. Студентка 4-го курсу музичного училища              

Л. Семко презентувала мультимедійний проект «Страшенно закоханий у рідну 

землю» (творчій портрет Леоніда Куценка). 

Учасникам заходу було презентовано лютневий номер журналу 

«Хроніка задзеркалля», приурочений до десятої річниці Куценківських 

читань. Також всі присутні мали можливість переглянути фільм, присвячений 

пам’яті Леоніда Куценка, ознайомитися з виставкою "Імператор залізних 

строф", підготовленою науковцями музею І.К. Карпенка-Карого до 120-річчя 

з дня народження  Євгена Маланюка.  

У читаннях брали участь більше двох десятків доповідачів, які у своїх 

виступах розкрили цікаві сторінки літературного та історичного краєзнавства. 

 

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

 15 лютого з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав і 28-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки 

Афганістан за участі керівництва міста та області, учасників бойових дій, 

студентської та учнівської молоді, мешканців міста  проведено ходу, 

покладання квітів до пам’ятника «Воїнам інтернаціоналістам всіх поколінь 

Кіровоградщини» та громадську панахиду за загиблими воїнами. 
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15 лютого у загальноосвітніх закладах міста відбулися  відкриті уроки, 

урочисті лінійки, тематичні виставки друкованих та фотоматеріалів на тему: 

«Твої Батьківщино, сини. Обов’язок. Подвиг. Трагедія»  та зустрічі з 

учасниками бойових дій в Афганістані з нагоди Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав та 28-ї річниці виведення військ 

колишнього СРСР з республіки Афганістан.    

 

15 лютого біля приміщення  медичного коледжу  ім. Є. Й. Мухіна 

відбувся урочистий захід – лінійка-реквієм на честь загиблого випускника 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – 

економіко – правовий ліцей „Сучасник” – дитячо-юнацький центр ” та 

медичного коледжу Косьміна Олександра Віталійовича, який загинув, 

виконуючи інтернаціональний обов’язок в Республіці Афганістан. Учні школи 

поклали квіти до меморіальної дошки,  що увічнює пам’ять про загиблого 

героя. 

 

15 лютого у навчально-виховному об’єднанні „Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання „Калинка” проведено 

традиційну пам’ятну урочисту лінійку-реквієм «Долі, обпалені війною» та 

покладання  квітів до меморіальної дошки випускника школи Татарчука 

Сергія Анатолійовича, який загинув в Афганістані.  

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

15 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. Євгена Тельнова 

біля ринків «Черемушки» та  «Привокзальний»,  вул. Добровольського біля 

ринку, вул. Космонавта Попова,  вул. Домонтовича 

 На час проведення рейду торгівля м’ясопродуктами призупинена. З 

торгівцями проведена роз’яснювальна робота стосовно заборони реалізації 

свіжого м’яса, продукції тваринного походження та виготовленої з неї 

продукції домашнього виробництва.   
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Житлово-комунальна сфера 

 

15 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: Віктора Чміленка, Івана Похитонова, Тараса Карпи, 

Гоголя, вул. Євгена Тельнова,  Фісановича, Олени Теліги, Пирогова, 

Леваневського, Пляжової, Верхньої Пермської, Зінченка, Короленка, 

Космонавта Попова, Вокзальної, Гагаріна; проспекту Університетського та                         

провулків Нагірного й Фортечного.                            

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

10 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                

15 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 

 

 


	Події суспільно-політичного життя

