
       ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                        за 28 березня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради  

сьомого скликання 

 

28 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 комісії були присутні керівники виконавчих органів міської 

ради, представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуто питання про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 28 березня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 39 питань, усі  

прийняті, серед них: про накладення адміністративного стягнення; про 

внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 26 квітня 2011 року № 455 “Про затвердження Регламенту виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради”; про затвердження Порядку надання 

пільг з послуг зв'язку інвалідам І і ІІ груп по зору та відшкодування 

підприємству - надавачу послуг витрат, пов'язаних з наданням цих пільг; про 

взяття на баланс закінчених будівництвом влаштованих зупинок громадського 

транспорту в м. Кропивницькому; про закінчення опалювального сезону 

2016/2017 року; про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім 

рухом вулицями міста Кропивницького”; про затвердження Положення про 

міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. 

 

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

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

питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про  організацію та 

проведення заходів до Дня сміху та Великодня; про контроль за санітарним 

станом та проведенням заходів з благоустрою прилеглих до клубів територій. 
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28 березня начальник управління охорони здоров’я Оксана Макарук 

провела нараду з працівниками управління та головними лікарями лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності міста. 

Розглянуто питання: про проведення комунальної  декади та весняного 

місячника з благоустрою; про залучення благодійних внесків; про закінчення 

опалювального сезону. 

 

28 березня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання:  про утримання в належному стані територій 

спортивних закладів та прилеглих територій; про участь у висадці дерев на 

Алеї миру; про закінчення опалювального сезону; про хід навчально-

тренувального процесу та інші. 

 

28 березня, напередодні 02 квiтня - Всесвiтнього дня поширення 

iнформацiї про проблему аутизму, відбулася прес-конференція начальника 

відділу інспектування навчальних закладів управління освіти Світлани 

Кумпан та завідувача міської психолого-медико-педагогічної консультації 

Олени Дорошенко.  Мова йшла про сучасні реалії надання допомоги дітям з 

розладами спектру аутизму у м. Кропивницькому. 

 На прес-кoнференції були такoж присутні директoри шкіл, в яких 

навчаються діти з даним діагнoзoм. Зі слів працівників oсвіти, ці діти 

рoзкривають свoї таланти не гірше за інших. Як дoказ цьoгo дo уваги 

грoмадськoсті були представлені творчі рoбoти дітей.   

 

28 березня на території пологового будинку № 1 висадили алею з                        

60 дерев,  серед яких туї, сосни та ялівець.  Молоді зелені насадження 

з’явилися тут замість старих, знесених за віком тополь. В акції брали 

участь міський голова Андрій Райкович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталія Дзюба,  начальник управління 

охорони здоров’я Оксана Макарук, керівники Управління Національної 

поліції і Управління ДСНС України в Кіровоградській області Сергій 

Кондрашенко і Віталій Миронюк. 

 

   28 березня у приміщенні Кіровоградської міської ради відбулось 

пленарне засідання тринадцятої сесії Ленінської районної у місті Кіровограді 

ради сьомого скликання. Прийняті рішення: про звіт про виконання районного 

у місті бюджету за 2016 рік; про внесення змін до рішення Ленінської районної 

у місті Кіровограді ради сьомого скликання від 22 грудня 2016 року № 70 «Про 

районний у місті бюджет на 2017 рік»; про внесення змін до рішення 

Ленінської районної у місті Кіровограді ради від 10 листопада 2016 року № 65 

«Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів»; 
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про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Ленінського району м. Кіровограда на 2016 рік, про виконання Програми 

розвитку життєвого середовища Ленінського району м. Кіровограда на                 

2016 рік; про перейменування Ленінської районної у місті Кіровограді ради та 

її виконавчого комітету. 

 

Діалог влади з народом 

 

28 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 3 заявники з питань: приватизації земельної ділянки та 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

28 березня у бібліотеці-філії № 6 Кіровоградської МЦБС в рамках 

Всеукраїнського тижня дитячого читання проведено захід, присвячений  

українському дитячому письменнику Всеволоду Зіновійовичу Нестайку, 

«Сонячна усмішка В. Нестайка». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

28 березня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення, спеціалізованої інспекції   Кіровоградської  міської  ради,  міської 

дружини,    проведене рейдове  відстеження  місць  несанкціонованої  торгівлі   

по   вулиці Преображенській, біля   ринку «Центральний».  

В результаті рейдового відстеження інспекторами спеціалізованої 

інспекції складено 1 протокол за статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення.   На  час проведення  рейдового  відстеження  

несанкціонована торгівля ліквідована.     

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна та попереджувальна робота стосовно заборони 

“стихійної“ торгівлі  та запропоновано здійснювати торгівлю на ринках міста.  

  

Освіта 

 

28 березня   на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

директор центру методичної та соціально-психологічної служби управління 



4 
 

освіти Марцеліна Пахолівецька провела нараду з керівниками 

загальноосвітніх навчальних закладів.   

Розглянуто питання: про методичні рекомендації щодо підготовки 

завдань для проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017 н.р.; про 

результати  обласної перевірки психологічної служби; про результати  

тематичного вивчення стану  впливу методичної роботи на стан викладання 

російської мови; про замовлення підручників для 9-го класу у репозитарі; про 

результати  тематичного вивчення стану  впливу методичної роботи на стан 

викладання англійської мови. 

 

28 березня на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

заступник директора центру методичної та соціально-психологічної служби 

управління освіти Світлана Живіцька провела брифінг для педагогів-стажистів 

з проблеми «Соціальний захист молодого педагога».  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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