
                                  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    за 01 березня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місця 
Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

01 березня 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 були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті проекти рішень міської ради щодо регулювання земельних 

відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

01 березня  під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуто питання: про надання дозволів – 7; 

про стан утримання, навчання та виховання дітей в родині опікуна – 1; про 

встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування над неповнолітньою 

дитиною - 1; про позбавлення батьківських прав – 1; про влаштування дітей до 

Будинку дитини «Наш дім» -1; про повернення дитини в сім'ю з КЗ «Центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей» -1. 

 

01 березня під головуванням заступника голови Ленінської 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 - 16 

(призначено – 16); державної соціальної допомоги малозабезпеченим            

сім’ям - 4 (призначено - 4); соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам – 8 (призначено – 7); пільг – 2 (призначено - 2). 
 

01 березня у приміщенні Кіровоградської міської ради за участі 

заступника голови районної у місті ради Артема Постолатія відбувся семінар 

голів квартальних комітетів Ленінського району міста Кіровограда. 

Розглянуто питання: про проведення роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо попередження пожеж, загибелі та травмування людей на них;  

про заходи щодо запобігання підтоплення на території району; про зміни у 

законодавстві щодо надання статусу та санаторно-курортного оздоровлення 
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осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС;  про співпрацю соціальних 

працівників територіального центру з головами квартальних комітетів щодо 

щорічного оновлення довідок про склад сім’ї, або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб;  про соціальний захист ветеранів. 

 

Діалог влади з народом 
 

01 березня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 15 заявників з питань: 

невиконання рішення суду щодо поновлення на посаді директора НВО № 18, 

перевезення дітей з інвалідністю, відведення у власність та встановлення меж 

земельної ділянки, ремонту даху тощо. 
 

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

 

01 березня у приміщенні Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка відбулось засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. Розглянуто 

питання: про підсумки проведення студентського Благодійного Весняного 

балу квітів; про планування діяльності Молодіжної ради на березень.  

На засідання Молодіжної ради було запрошено представника 

громадської організації «Велоклуб» з Кривого Рогу, який розповів про 

діяльність організації та запропонував співпрацю в організації та проведенні 

масових велозаїздів.   

 

01 березня 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. 

 

01 березня  на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

відбувся міський етап заочного обласного конкурсу екологічних агітбригад 

«Земля - наш спільний дім». 

 У конкурсі брали участь 69 учнів з  11-ти навчальних закладів міста: 

НВО № 1, 8, 18, 19, 20, 31, 32, ЗОШ № 10,  13, НВК «Кіровоградський 

колегіум»,  № 26.  

Переможцями конкурсу стали: І місце - ЗОШ № 10; ІІ місце –                     

ЗОШ № 13, НВО № 31; ІІІ місце – НВК № 26, НВО № 20, 19.  

 

01 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 

класами, центр дитячої та юнацької творчості  «Сузір’я» відбувся відбірковий 

етап  міського  театралізованого  конкурсу «З Кобзарем у серці». 

 Кращими визнано учнів НВК № 31, 34, 26, «Кіровоградський колегіум»,  

гімназій № 9 та імені Тараса Шевченка, ЗОШ № 30, НВО № 16. 
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

01 березня 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: Загорської, Богдана Хмельницького, Івана Богуна, 

Яновського, Житомирської, Холодноярської, Львівської, Павлоградської, 

Радіщева, Соборної, Космонавта Попова, Гулака-Артемовського,                       

Остапа Вишні, Великої Перспективної, Академіка Корольова, Шевченка. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

7 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                

11 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 

 

01 березня на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» відбулося засідання атестаційної комісії 

управління освіти Кіровоградської міської ради, під час якого провели 

тестування керівних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради              А.Бондаренко 
 

 

 


