
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 22 березня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

22 березня під головуванням голови комісії, заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини. Розглянуто питання: про 

надання дозволів – 2; про визначення місця проживання дитини та порядку 

участі у вихованні дитини - 1; про усиновлення – 2; про встановлення опіки та 

піклування – 2; про позбавлення батьківських прав – 1; про соціальний 

супровід -1; про затвердження індивідуальних планів – 4. 

 

22 березня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради 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 - 18 

(призначено – 18); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -

2 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 13 

(призначено – 9); пільги – 1 (призначено - 1). 

 

22 березня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Ленінської районної у місті Кіровограді ради.  

Розглянуто 12 справ, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою м. Кіровограда. 

На 5-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 5 справ закрито та розгляд                           

2-х справ перенесено на наступне засідання.  

 

 22 березня в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради відбулося 

засідання робочої групи з питань легалізації і своєчасності виплати заробітної 

плати,  зайнятості населення, погашення заборгованості із заробітної плати та 

інших соціальних виплат.  

На засідання були запрошені 14 керівників підприємств та фізичних       

осіб-підприємців Фортечного району.  

Розглянуто 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 березня 2017 року складає 580,1 тис. грн по 

економічно активних підприємствах. 

         Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано 

рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, 

легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

22 березня у дитячо-юнацькому клубі «Зоряний» відділу сім’ї та молоді 

проведено благоустрій прилеглої території в рамках Всесвітнього дня Землі.  

 

22 березня у бібліотеці-філії № 7 Кіровоградської МЦБС були проведені 

бесіди, подорожі в рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання.  

Для дошкільнят тиждень дитячого читання розпочався із знайомства з 

бібліотекою. На тематичних книжкових виставках: «Казка + пригода – читаю 

з насолодою», «Від книги, до світла, до знань, до життя», «Книжкова торбина 

для всієї родини», «Кидай мишку – бери книжку» діти познайомилися з 

цікавими книгами. Бібліотекар розповіла дітям про правила поводження з 

книгами та показала відео з українськими казками. 

Тиждень дитячого читання в бібліотеці продовжується. На юних читачів 

чекають: свято книги «Барвистий світ дитячих книг», казкова подорож «Світ 

чарівних казок», інтелектуальна гра «Перевір свою кмітливість», віртуальна 

подорож «Досліджуйте нові світи – читайте». 

 

22 березня в спортивній залі комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 4 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» відбулися фінальні ігри регіональної 

баскетбольної дитячої ліги сезону 2016/2017 року серед юнаків 2000 р. н.  

У заключному турі брали участь 5 команд. У напруженій боротьбі 

звання чемпіонів завоювала команда «Юність» з міста Кропивницького. 

Срібні медалі завоювали юні баскетболісти «ДЮСШ-Нива» (м. Долинська). 

Бронзовим призером стала команда вихованців КДЮСШ № 4 відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради. 

 

22 березня в СДЮСШОР «Надія» розпочався чемпіонат України зі 

спортивної гімнастики серед дорослих спортсменів. У змаганнях беруть 

участь біля 100 атлетів з 13 областей України та міста Києва. 

В урочистому відкритті турніру взяли участь: заступник начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації 

Лідія Шатна і начальник відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради Сергій Колодяжний. 

Змагання триватимуть до 25 березня 2017 року. 

 

http://gre4ka.info/sport
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22 березня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 61 

«Гніздечко» продовжив роботу фестиваль дитячої творчості «Кіровоградські 

зірочки» серед вихованців дошкільних навчальних закладів у номінації 

„Художнє читання”. У заході брали участь 52 вихованці з 28 дошкільних 

навчальних закладів міста. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

22 березня  інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради та працівниками Кіровоградської міської дружини проведено 

рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Ціолковського, Мічуріна, Ігіта Гаспаряна,       

Авіаційної, Варшавської, Миколи Левитського, Олега Паршутіна, Київської, 

Богдана Хмельницького, Генерала Родимцева, Харківської, Ушакова,                        

Комарова, Героїв України, Родникової, Кавказької, Прирічної, Кримської та 

провулків  Верхньовеселого й Остапа Вишні.      

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

6 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                

10 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 

 

22 березня на базі Кіровоградського кібернетично-технічного коледжу 

відбувся ІІІ заключний  етап міського конкурсу «Кращий вихователь групи 

продовженого дня - 2017». 

В заключному турі брали участь 5 кращих  вихователів груп  

продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

Переможцем став вихователь комунального закладу „Навчально-

виховне об’єднання „Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей 

«Сокіл», центр позашкільного виховання” Олександр Полуворченко. 

Переможець та лауреати  були  відзначені Грамотами управління освіти 

Кіровоградської міської ради та подарунками. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 


