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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради  

сьомого скликання 
 

29 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності. 

На засіданні комісії були присутні заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В., керівники виконавчих органів 

міської ради, представники засобів масової інформації. 

Розглянуто проект рішення міської ради про надання згоди на списання 

та передачу орендованих основних засобів ДП «Кіровоградтепло»                                

ТОВ «ЦНТІ УНГА». 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 29 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 – 5; 

про визначення порядку участі у вихованні дитини – 5; про реєстрацію 

кандидатів в усиновлювачі - 1; про усиновлення – 3; про затвердження 

індивідуальних планів - 4. 

 

   29 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела нараду з питань підготовки та проведення 

заходів, пов'язаних з 31-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. 

 

29 березня відбулася зустріч міського голови Андрія Райковича та 

секретаря міської ради Андрія Табалова з керівниками релігійних громад 

різних конфесій, а також відкрите засідання комісії сприяння дотриманню 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації щодо підготовки до 

відзначення у місті Воскресіння Христового.  

У заходах брали участь представники релігійних громад                                       

УПЦ, УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ, євангельських християн-баптистів, Союзу 

Церкви Божої України, АСД, прогресивного іудаїзму, керівники виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради, Кіровоградського міського району 

електричних мереж ПАТ «Кіровоградобленерго», спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради, старший інспектор відділу превенції патрульної 
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поліції Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної 

поліції Кіровоградської області.  

Розглянуто питання щодо забезпечення охорони громадського порядку, 

безперебійного енергопостачання, швидкої медичної допомоги, руху 

громадського транспорту на Великдень, благоустрою прилеглих до храмів 

територій, відновлення зовнішнього освітлення. 

 

29 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 - 11 

(призначено – 11); державної соціальної допомоги малозабезпеченим                      

сім’ям - 3 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам – 9 (призначено – 7). 

 

29 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 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення. На засідання були запрошені 5 фізичних осіб-підприємців. 

 

29 березня в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради відбулося засідання 

комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання пільг особам, 

які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам.  

        Розглянуто 82 справи, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 9, пільги – 1, житлової субсидії  -  43   

(відмовлено – 3), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 29 

(відмовлено – 1).                                                                       

 

Діалог влади з народом 

 

 29 березня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 6 заявників з питань: 

узаконення земельної ділянки під гараж, проведення зовнішнього освітлення, 

ремонту покрівлі будинку, системи водопостачання та з пропозицією щодо 

обслуговування громадського транспорту. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

28-29 березня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

проводився чемпіонат області з гімнастики художньої серед школярів.                            

У змаганнях брали участь 44 спортсменки. Юні гімнастки комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради» завоювали 3 золоті, 3 срібні 

та 3 бронзові нагороди.  

 

29 березня у дитячо-юнацькому клубі «Чайка» відділу сім’ї та молоді 

проведено змагання з жиму лежачи. 

29 березня у приміщенні міської ради відбулось засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. Розглянуто 

питання: про проведення заходів з благоустрою міста; про  організацію та 

проведення фестивалю гумору; про  проведення «круглого столу» в рамках 

проекту «Клуб реформ». 

 

29 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 5 - літературний фотосалон «Створи книжковий образ», де діти 

зустрілися з героями улюблених книг, читали уривки з художніх творів та 

брали участь у костюмованій фотосесії. Бібліотекарі провели огляд літератури 

книжкової виставки «Книги-ювіляри»; 

№ 6 - гра-змагання «Загадка – для розуму зарядка». Читачам були 

запропоновані цікаві загадки та веселі вікторини по казках.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

29 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: Вокзальної, Пушкіна, Волкова, Академіка 

Корольова, Поповича, Габдрахманова, Желябова, Олександрійське шосе, 

Короленка, Олени Журливої, Добровольського, Солдатської, 

Інтернаціональної, Героїв України, Юрія Коваленка, Пацаєва, 

Преображенської, Салтикова-Щедріна, Космонавта Попова, Генерала Жадова,                 

Верхньої Пермської, Садової, Яновського, Соколівської, Великої 

Перспективної, Миколи Смоленського, Полтавської. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                
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9 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                

28 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 

 

29 березня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 29 

«Червона шапочка» продовжив роботу фестиваль дитячої творчості 

«Кіровоградські зірочки» серед вихованців дошкільних навчальних закладів у 

номінації „Дитячий оркестр”.   

У заході брали участь 163 вихованці з 12 дошкільних навчальних 

закладів міста, які представили 12 музичних композицій. 

Переможцями стали: І місце – дитячий оркестр ДНЗ № 52 з композицією 

«Рондо. Турецький марш»; ІІ місце – дитячий оркестр ДНЗ № 69 з українською 

народною мелодією «Веселий козачок» та дитячий ансамбль ДНЗ № 67 з 

композицією «Пустотлива полька»; ІІІ місце – дитячий ансамбль ДНЗ № 60 з 

композицією «Оркестр комах» та дитячий ансамбль ДНЗ № 29 з композицією 

«Полька». 

 

29 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» спеціаліст відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти Ольга Журавльова провела 

нараду із заступниками керівників загальноосвітніх навчальних закладів з 

виховної роботи. 

Розглянуто питання: про виконання Плану заходів національно-

патріотичного та культурно-просвітницького виховання учнівської молоді 

міста на  ІІ семестр 2016/2017 навчального року; про організацію роботи  

гуртків патріотичного спрямування у загальноосвітніх закладах; про 

виконання Програми розвитку міжнаціональних відносин та підтримки 

діяльності національно-культурних товариств Кіровоградської області; про 

підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів «Край, в якому я живу»; про підготовку до відзначення у 

місті 110-ї річниці з дня народження  видатного поета А. Тарковського; про  

участь у проведенні свята «День добрих справ»; про літнє оздоровлення учнів 

загальноосвітніх закладів міста влітку 2017 року та інші. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
 


