
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 23 лютого 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

23 лютого відбулося спільне засідання постійних комісій 

Кіровоградської міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, 

торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів; з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку; з питань діяльності 

ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

На спільному засіданні постійних комісій були присутні керівники 

виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації. 

Розглянуто проект рішення міської ради  ,,Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 ,,Про встановлення 

ставок єдиного податку”. 

Запропонований проект рішення передбачає зменшення ставки єдиного 

податку для фізичних осіб-підприємців 2-ї групи з 20% до 10% мінімальної 

заробітної плати. Прийняття такого рішення дозволить зменшити податкове 

навантаження на підприємців із 640 до 320 гривень на місяць. 

За пропозицією депутата Катерини Шамардіної (фракція «Рідне місто») 

комісії підтримали також ставку податку у розмірі 8% для підприємців, які 

надають соціальні послуги. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

23 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення: зняти з розгляду пропозиції робочого органу 

щодо встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                  

11 адресами; погодити пропозиції робочого органу щодо продовження дії 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами за 2 адресами; відхилити 

пропозиції робочого органу щодо: встановлення пріоритету на місця 

розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою, продовження дії дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами за 4 адресами; переносу рекламного щита за 

1 адресою. 
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23 лютого відбулося організаційне засідання наглядової ради у сфері 

розподілу соціального житла. Головою наглядової ради обрано керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Альвіну Бондаренко. 

 Основними завданнями наглядової ради є забезпечення громадського 

контролю за дотриманням законодавства з питань взяття громадян на 

соціальний квартирний облік та зняття з такого обліку, ведення соціального  

квартирного обліку громадян, розподіл соціального житла. 
 

  23 лютого на території пологового будинку № 1 відбулася зустріч 

секретаря міської ради Андрія Табалова, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна, начальника 

комунального підприємства "Кіровоград - Благоустрій" Олега Радченка з 

громадськими активістами ГО “Озеленення Кропивницький” Надією 

Паливодою, Максимом Сінченком та Юрієм Яровим. 

Обговорено питання щодо майбутньої практики обрізання дерев в 

обласному центрі.  

 

23 лютого відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто 13 адміністративних справ, по яких накладено штрафи –  на                 

4-х осіб; оголошено усні зауваження – 9 особам. 

 

Події суспільно-політичного життя 
Діяльність політичних партій 

 

23 лютого о 12.00 Кіровоградська міська організація політичної партії 

“Нова держава” організувала ходу від ТЦ “Копілка” по вул. Ушакова до 

меморіального комплексу “Фортечні вали”, де відбувся мітинг з метою 

вшанування пам'яті захисників України. Кількість учасників — близько                       

50 осіб. 

На мітингу виступили активісти: Ю. Грачов, В. Мошнягул, С. Сурнін. 

Захід проводився під прапором Перемоги, прапорами військово-повітряних 

сил, військово-морського флоту та лозунгом “Требуем вернуть улицам города 

имена Героев Великой Отечественной войны!”. 

Прийнято звернення до керівництва держави з основною вимогою — 

повернути вулицям міста Кропивницького імена Героїв Великої Вітчизняної 

війни. Акція завершилася покладанням квітів до меморіалу Слави. 
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

23 лютого у бібліотеці-філії № 4 Кіровоградської МЦБС було проведено 

творчу палітру «У фарбі – клаптик щастя». Юні читачі у незвичний спосіб 

створювали вітальну листівку своїм мамам за допомогою звичайних ватних 

паличок.  
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23 лютого у дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді 

проведено годину здоров’я «У здоровому тілі здоровий дух». 

 

Питання соціально – економічного стану 

 
Ситуація на споживчому ринку 

 

23 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. Вокзальна, біля 

будинку № 37/16;  вул. Короленка, 34, біля магазину «АТБ»;                                                

вул. Добровольського, біля будинків № 11, 15 та ринку «Новомиколаївські 

ряди»; вул. Космонавта Попова, напроти поліклініки № 5;                                                    

вул. Яновського, 108, біля ринку «Колгоспний»; вул. Євгена Тельнова, біля 

ринку  «Привокзальний»; вул. Поповича, біля залізничного вокзалу;                         

вул. Полтавська, біля ринку; вул.Домонтовича. 

За результатами рейду складено 2 протоколи  за статтею 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (торгівля кров’яною ковбасою, 

курячими напівфабрикатами, фаршем) та вручено 5 попереджень  (за торгівлю   

у невстановленому місці).  З торгівцями проведена роз`яснювальна робота  та 

запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію ринків міста. На 

час проведення рейду торгівля призупинена. 

  

Підприємництво 

 
 23 лютого  відбулося розширене засідання координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва. 

 Було обговорено проект рішення Кіровоградської міської ради ,,Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3949 ,,Про встановлення ставок єдиного податку”. 

 У засіданні брали участь: секретар  Кіровоградської   міської  ради   

Андрій Табалов, начальник управління економіки Андрій Паливода, депутати 

міської ради, голови спілок підприємців та суб”єкти господарювання                                  

м. Кропивницького. 
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Освіта 

 

23 лютого  на базі дошкільного навчального закладу (садок) № 43 

«Горобинка» комбінованого типу проведено нараду з керівниками дошкільних 

навчальних закладів.   

Розглянуто питання: про організацію харчування дітей в 2017 році; про 

підсумки атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу (ясла-

садок) № 14  «Калинка»; про підготовку до комплектації груп на новий 

навчальний рік; про заборону стягнення з батьків вступних внесків; про 

святкування Масляної. 

 

22 лютого на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

проведено інструктивно – методичну  нараду із заступниками директорів 

навчальних закладів, які відповідають за початкові класи. 

Розглянуто питання: про вплив методичної роботи на стан викладання 

математики у початкових класах; про підсумки проведення січневої інтернет-

конференції з проблеми  «Реалізація вимог формування  ключових і 

предметних компетентностей школярів в умовах впровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти»; про організацію та проведення міського 

етапу конкурсу «Кращий вихователь групи подовженого дня - 2017»; про 

тематичне вивчення інклюзивної освіти в навчальних закладах міста; про 

результати тематичного вивчення проблеми «Оновлення змісту і форм 

профілактичної роботи щодо попередження та врегулювання в закладах освіти 

конфліктних ситуацій». 

 

22 лютого на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

відбувся щорічний міський конкурс «Моральний вчинок».   

 На конкурс було представлено 115 робіт  учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста Кропивницького. 

 Призові місця у різних номінаціях отримали учні з двадцяти  навчальних 

закладів міста, а саме: I місце – НВО № 6, 25, 8, 18, 1, 24, 21, 31, 35,                              

НВК № 26; II місце – НВО № 8, 25, 32, 15, 24, школа-інтернат, НВК № 34,                             

ЗОШ № 2, 3, 37; III місце – НВО № 8, 25, 35, ЦДЮТ, гімназія                                

імені Т.Шевченка, НВК № 26, ЗОШ № 10. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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