
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 22 лютого 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

22 лютого  під головуванням заступника голови комісії, начальника 

служби у справах дітей Ірини Сисак відбулося засідання комісії з питань 

захисту прав дитини. Розглянуті питання:  про визначення місця проживання 

малолітньої дитини  – 1; про визначення порядку участі у вихованні та 

спілкуванні з малолітньою дитиною – 1; про надання дозволів – 5; про 

позбавлення батьківських прав – 4; про реєстрацію народження дитини – 2; 

про затвердження індивідуальних планів - 4.   

 

22 лютого  за участі заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександра Мосіна та начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства Віктора Кухаренка відбувся 

семінар з головами ОСББ. 

 На захід, крім голів ОСББ, було запрошено профільних спеціалістів та 

керівників ТОВ «Екостайл», ВАТ «Кіровоградгаз», КП «Теплоенергетик», 

ЖЕО, ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», Кіровоградського                            

ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград», КО КМВПД «Раттус», КП ПВК «Геркон», 

КП «Молнія», а також Головного управління житлово-комунального 

господарства, управління земельних відносин та охорони природного 

середовища, відділу реєстрації місця проживання особи, юридичного 

управління Кіровоградської міської ради, сектору дільничних офіцерів поліції 

відділу превенції патрульної поліції Кропивницького відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області, Кіровоградської 

ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській 

області. 

 Розглянуто питання: про укладання договорів з підприємствами - 

надавачами комунальних послуг; про процедуру оформлення у власність чи 

постійне користування земельної ділянки; про податкові зобов’язання та 

фінансову звітність; про повноваження дільничних офіцерів поліції; про  

ведення картотек та процедуру видачі довідок про склад сім’ї тощо.  

 

22 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів чергову робочу зустpіч з 

пpедстaвниками ініціaтивнoї гpупи щoдo проведення відкритого конкурсу на 

кращу пропозицію пам’ятного знака\композиції на честь Героїв Майдану в                               

м. Кропивницькому. 

За результатами наради до складу журі, яке буде займатись розглядом 

конкурсних пропозицій, були запропоновані наступні кандидатури: 

Олександр Грабенко, заступник міського голови з питань діяльності 
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виконавчих органів ради; Вадим Мездрін, начальник управління 

містобудування та архітектури – головний архітектор міста; Вікторія Кулікова 

- начальник управління регіонального розвитку, містобудування та 

архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації; Валентина 

Животовська - директор департаменту культури, туризму та культурної 

спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації; Людмила 

Харламова - архітектор, голова спілки КСНАУ; Юрій Пенязь - архітектор, 

член правління спілки КСНАУ; Олександр Постолатій - архітектор, член 

КСНАУ; Віталій Кривенко – заслужений архітектор України, член КСНАУ; 

Андрій Хворост - художник, член спілки художників; громадські активісти: 

Ігор Козуб, Оксана Червоная, Андрій Бойко, Олена Степанок, Сергій Кваша, 

Броніслав Куманський, Зоя Лебідь, Андрій Дьяченко, Василь Бондарь. 

Конкурс на проект пам’ятного знака буде оголошено у березні. 

 

22 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 - 27 

(призначено – 27); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -

3 (призначено - 3); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 9 

(призначено – 7).  

 

22 лютого під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Ленінської районної у місті Кіровограді ради.  

Розглянуто одну справу, що стосується порушення ст.152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                              

м. Кіровограда. 

На особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу.  
 

 22 лютого відбулося засідання робочої групи з питань легалізації і 

своєчасності виплати заробітної плати,  зайнятості населення, погашення 

заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат при 

виконавчому комітеті Фортечної у м. Кропивницькому ради. 

Було запрошено 14 керівників підприємств та фізичних осіб-

підприємців Фортечного району, з`явилися на засідання - 11. Розглянуті 

питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію заробітної плати; 

про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і погашення 

заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  
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 Заборгованість станом на 21 лютого 2017 року по економічно активних 

підприємствах складає 316,6 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. 

 
22 лютого відбувся семінар з головами квартальних комітетів 

Фортечного району м. Кропивницького. 

Розглянуті питання: про порядок призначення і виплати державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям;    про своєчасне виявлення 

нецільового використання бюджетних коштів, виплачених у вигляді 

державних соціальних допомог; про підготовку до проведення     

Всеукраїнського   місячника   «Червоний Хрест проти туберкульозу та 

СНІДУ»; про збільшення вартості на вивезення твердих побутових відходів 

мешканцям. 

Події суспільно-політичного життя 
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

22 лютого у приміщенні Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка відбулось засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. Розглянуто 

питання про підготовку до проведення студентського Благодійного Весняного 

балу квітів. 

 

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

заходи: ДЮК «Старт» - змагання з кросфіту; ДЮК «Ровесник» - майстер-клас 

з виготовлення вітальних листівок до Міжнародного жіночого дня. 

 

22 лютого у комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» 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 проведено спортивно-масовий захід, присвячений 

святу Масляної.  У спортивних змаганнях брали участь більше 60 юнаків та 

дівчат.  Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу 

фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради. 

22 лютого у центральній бібліотеці Кіровоградської МЦБС проведено 

тренінг «Мова – дзеркало душі». Бібліотекарі підготували книжкову виставку 

«Сучасна українська книга високого рейтингу», інформаційний дисковод 

«Сучасні українські письменники» та мультимедійний бібліоекспрес «Єдиний 

скарб у тебе – рідна мова». 
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22 лютого на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

відбувся конкурс у рамках міського мистецького проекту «Степові джерела» 

у номінації «Танцююче місто» серед учнів загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів.      

Переможцями конкурсу стали колективи: у молодішій віковій групі -                          

НВО № 8,  у середній віковій групі - НВО № 8, у старшій віковій групі -                    

НВК № 26.                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Питання соціально – економічного стану 

 
Ситуація на споживчому ринку 

 

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

чуму  в   Кіровоградській 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. Короленка, 34, біля 

магазину «АТБ»,  вул. Добровольського, біля будинків № 11, 15 та ринку 

«Новомиколаївські ряди», вул. Вокзальна, біля будинку № 37/16. 

За результатами рейду складено 4 протоколи  за статтею 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (за торгівлю м’ясом свинини та 

птиці, молочною продукцією, овочами,цукерками).  З торгівцями проведена 

роз`яснювальна робота  та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на 

територію ринків міста. 

  

Житлово-комунальна сфера 

 

22 лютого інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради, представниками Кіровоградської міської дружини та                   

ТОВ “Екостайл” проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого 

було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Віктора Чміленка,                     

Дворцової, Архітектора Паученка, Миколи Садовського,  Гоголя, Гагаріна, 

Верхньої Пермської, Кропивницького, Волкова,  Космонавта Попова, Пацаєва, 

Вокзальної, Добровольського, Шатила, Академіка Корольова. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                               

12 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                

7 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
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Освіта 

 

22 лютого на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» проведено нараду із заступниками 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи. 

Розглянуто питання: аналіз заходів національно-патріотичного 

спрямування у загальноосвітніх закладах міста, проведених протягом                        

січня-лютого 2017 року;  про  виконання Плану заходів національно-

патріотичного та культурно-просвітницького виховання учнівської молоді 

міста на ІІ семестр 2016/2017 навчального року (остання декада лютого -

березень 2017 року); про міський конкурс на кращий гімн серед 

загальноосвітніх та позашкільних закладів міста; про участь загальноосвітніх 

закладів міста у  ХІІ Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця»; про 

День Європи в Україні у 2017 році; про  підготовку та відзначення у місті та 

області 30-річчя від дня створення організації ветеранів України; про 

проведення правового Форуму учнівської та студентської молоді міста, 

ініційованого управлінням юстиції в Кіровоградській області; про  проведення  

лекції на тему: «Українська революція 1917 – 1921 років. Військові 

підрозділи» за участі співробітника Українського інституту національної 

пам’яті на базі НВО № 6 для учнівської молоді міста; про участь  шкільних 

дитячо-юнацьких центрів у міському святі Масляної. 

 

22 лютого на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та 

юнацької творчості «Оберіг» проведено другий етап проекту «Якісна 

профільна освіта кожній дитині».  

Свої заклади презентували керівники: НВО школа-інтернат, ЗОШ № 4, 

НВО № 1, 18, 19, 20, 24, 26, 31, 32, 35. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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