
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 28 лютого 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

28 лютого під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 30 питань, з них 

прийнято 29, серед яких: про погодження проекту рішення Кіровоградської 

міської ради “Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я                                 

м. Кропивницького на 2017-2020 роки”; про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 10 листопада 2016 року № 607 “Про затвердження міської 

Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

на 2016-2018 роки”; про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2017 рік”; про 

затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих учасників антитерористичної операції, які є мешканцями міста; про 

організацію функціонального навчання населення з цивільного захисту міста 

у 2017 році. 

 

 28 лютого відбулась прес-конференція керівників ЖЕО № 1, 3 Світлани 

Ковальової та Андрія Кур»яна, які звітували про роботу очолюваних ними 

підприємств за 2016 рік. 

 

28 лютого під головуванням начальника управління економіки 

Кіровоградської міської ради Андрія Паливоди  відбулося засідання міської 

комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

В засіданні брала участь заступник начальника відділу надходження 

доходів та захисту прав споживачів Пенсійного фонду України в 

Кіровоградській області Оксана Єфімова.  

Розглянуто питання про стан виконання графіків погашення 

заборгованості із заробітної плати та боргів зі сплати ЄСВ і пільгових пенсій 

на економічно активних підприємствах міста. Були запрошені керівники                          

5 підприємств. 
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По кожному підприємству прийняті відповідні рішення та надані 

рекомендації щодо оновлення графіків погашення боргів із зарплати.  

 

28 лютого начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про прибирання прилеглих територій; про 

тепловий режим в спортивних закладах та економне використання 

енергоносіїв; про підготовку звіту щодо роботи відділу фізичної культури та 

спорту в 2016 році та перспективи розвитку галузі в 2017 році; про перевірку 

наповнюваності навчально-тренувальних груп та інші. 

 

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

гуртків та секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуті 

питання: про організацію та проведення заходів до Міжнародного жіночого 

дня та до Дня народження Т.Г.Шевченка; про  контроль за санітарним станом 

на прилеглих до клубів територіях. 

 

28 лютого під головуванням заступника голови Ленінської районної у 

місті Кіровограді ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої групи 

з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших 

соціальних виплат. 

На засідання робочої групи були запрошені керівники підприємств:                

ТДВ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів», ТОВ «Шольц-бетон»,                

ПП «Агротехнологія-СТ», ПП «І-Експерт-Сервіс», КП «Поліграфія»,                       

ТОВ «Бокко», ТОВ НВФ «Хорос». 

Розглянуто питання: про стан погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на ТДВ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів» 

та ТОВ «Шольц-бетон»; про дотримання державних гарантій щодо 

мінімального розміру заробітної плати на підприємствах Подільського району 

м.Кропивницького, звіт про виконання рішення попереднього засідання 

робочої групи, яке відбулося 31.01.2017. 

Прийнято рішення: взяти до відома інформацію  

КП «Поліграфія», ТОВ «Бокко», ТОВ НВФ «Хорос», ТДВ «Кіровоградський 

завод дозуючих автоматів», ТОВ «Шольц-бетон» та здійснити обстеження  

ПП «Агротехнологія-СТ» та ПП «І-Експерт-Сервіс». 

 

28 лютого під головуванням заступника голови Ленінської районної у 

місті Кіровограді ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої групи 

з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.  
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На засідання робочої групи були запрошені 5 фізичних осіб-

підприємців. 

Розглянуто питання: про легалізацію виплати заробітної плати і 

зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району 

м.Кропивницького, звіт про виконання рішення попереднього засідання 

робочої групи, яке відбулося 31.01.2017. 

 

Діалог влади з народом 

 

28 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернувся один заявник з питання погодження суміжного 

землекористування. 
   

Події суспільно-політичного життя 

 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

28 лютого в залі Кіровоградської обласної філармонії відбувся 

ювілейний святковий концерт зразкового художнього колективу 

хореографічного ансамблю «Алегро» «В нашій родині – 20-ті іменини!».                            

Учасників та керівників колективу привітала заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба і вручила Грамоту 

управління освіти Кіровоградської міської ради та подарунковий сертифікат.  

 

28 лютого на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» за участі учнівської молоді міста 

відбулася гра «Модель ООН» на тему: «Молодь - запорука стійкого розвитку 

людства». Гра «Модель ООН» є міжнародною освітньою програмою, в ході 

якої імітуються засідання комісій ООН, на яких учні виступають в ролі 

дипломатів, спілкуючись англійською мовою.  

За підсумками засідання та роботи в комітетах журі обрало трьох 

переможців. Перше місце посіла делегація гімназії № 9, яка представляла 

Італію, друге — НВО № 6, учні якої були представниками Сполучених Штатів 

Америки. Третє місце журі присудило представникам Австраліїї з НВК № 26. 

Всі делегати отримали сертифікат учасника конференції, а переможці — 

нагоду взяти участь у грі “Модель ООН” на рівні України та міжнародному 

рівні. 
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28 лютого у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Луч» - відкриті змагання з дзюдо; ДЮК «Скіф» - майстер-клас 

«Я з мамою зможу все» в гуртку «Мистецтво нашого народу». 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

28 лютого на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” відбулось 

відкриття декади «Ініціатива і творчість молодих» та проведено нагородження 

переможців і лауреатів міських етапів конкурсів «Учитель року - 2017». 

Нагороджено Грамотами та преміями управління освіти Кіровоградської 

міської ради в номінації «Інформатика» Хащеватську І.В. – вчителя 

інформатики НВК «Кіровоградський колегіум», в номінації «Музичне 

мистецтво» Бутуріну О.В. - вчителя музичного мистецтва НВО № 31,                                

в номінації «Біологія» Хоменко О.В. – вчителя хімії та біології ЗОШ № 3,                          

в номінації «Початкові класи» Кріпаку С.В. – вчителя початкових класів                       

ЗОШ І ст. «Мрія», в номінації «Керівник гуртка»  Ростокіна В.М. – керівника 

гуртка «Судномоделювання» та «Історико-технічний стендовий моделізм»                 

КЗ «Станція юних техників». 

 

28 лютого на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

директор центру методичної та соціально-психологічної служби управління 

освіти Марцеліна Пахолівецька провела нараду з керівниками 

загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

Розглянуто питання 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».  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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