
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  31 березня - 02 квітня 2017 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 27 березня по 01 квітня фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1074 звернення від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 1903 консультації. 

 

З 27 по 31 березня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 204 особи з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 144 особи; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 60 осіб. 

Направлено 246 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

 З 27 по 31 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

було 40 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 16; 

усиновлення  та опіки  - 11; майнових питань – 8; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 5. 

Проведено  3  профілактичні рейди за участі працівників Головного 
управління Національної поліції в Кіровоградській області. За підсумками 
рейдів складено 10 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, 4 - у сім'ях опікунів (піклувальників).                            

Спеціалісти служби брали участь у 14 судових засіданнях та засіданні 

ради з питання профілактики правопорушень серед учнів Кіровоградського 

будівельного коледжу.   

 

31 березня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося засідання міської топонімічної комісії при виконавчому комітеті  

Кіровоградської міської ради. 

За результатами розгляду питань топонімічною комісією 

рекомендовано: погодити встановлення меморіальних дощок 

фотокореспонденту Ковпаку В.К. та художнику-земляку Остапенку В.М.; 

перейменувати вулицю Зої Космодем'янської на честь воїна АТО Ростислава 

Чорноморченка. 

 

 



2 
 

 31 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба та начальник відділу соціальної підтримки 

населення Юлія Вовк привітали з 94-ю річницею від дня народження 

Куроп'ятникову Ганну Олексіївну, вдову Героя Радянського Союзу Григорія  

Куроп'ятникова, та вручили  їй цінний подарунок  і  квіти. 

 

 31 березня під  головуванням   начальника управління економіки Андрія 

Паливоди відбулося засідання міської комісії з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Розглянуто  питання про виконання графіків погашення заборгованості 

із заробітної плати та стан погашення боргів зі сплати ЄСВ і пільгових пенсій 

на економічно активних підприємствах міста. Були запрошені керівники                           

6 підприємств-боржників. 

 

01 квітня у рамках Всеукраїнської безстрокової екологічної акції 

«Посади дерево миру» міський голова Андрій Райкович і секретар міської ради 

Андрій Табалов разом із керівниками виконавчих органів міської ради, 

військовими, волонтерами, молоддю та небайдужими громадянами обласного 

центру висадили сорок саджанців липи на набережній р. Інгул, з боку вулиці 

Михайлівської. 

 

Діалог влади з народом 

 

31 березня протягом двох годин на дзвінки жителів міста 

Кропивницького, які надходили на «гарячу лінію» міського голови, 

відповідали начальник ЖЕО № 4 Запорожець Л.М. та в.о. начальника                               

ЖЕО № 3 Суховач С.Л. 

Керівники ЖЕО відповіли на 4 дзвінки з питань: ремонту покрівель, 

каналізаційної  системи будинку, неякісного прибирання прибудинкової 

території. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

30-31 березня в м. Олежки проходив командний чемпіонат України з 

легкоï атлетики серед дорослих, молодi, юнiорiв та юнаків, у якому брали 

участь 260 атлетів із 19 команд. Серед учнів комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 відділу фізичної культури 

та спорту Кіровоградської міської ради», які брали участь у змаганнях, 

найкращий результат продемонстрував Вадим Діжков, який посів четверте 

місце в бігові на 3000 м серед юнаків 18 рокiв. Тренує спортсмена В’ячеслав 

Нищименко. 
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З 31 березня  по 02 квітня в м. Ужгороді проходив чемпіонат України з 

маунтенбайку, який зібрав 147 учасників. Учениця комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної культури 

та спорту Кіровоградської міської ради» Ангеліна Філева завоювала золоту 

медаль у змаганні молодших дівчат. 

 

01 квітня в КДЮСШ № 3 відбувся чемпіонат області з боротьби дзюдо 

серед юнаків. У турнірі брали участь 56 спортсменів, у т.ч. 5 учнів 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради». Вихованці 

даної спортивної школи завоювали 4 срібні та 1 бронзову медалі.  

 

01 квітня у бібліотеці-філії № 2 Кіровоградської МЦБС було проведено 

бібліогуморину «Де сміються люди, там біди не буде». Бібліотекарі розповіли 

про святкування Дня сміху в різних країнах. Юні читачі переглянули відео 

«Сміх – найкращі ліки», брали участь у різноманітних конкурсах та оглянули 

книжкову виставку «Смійтеся на здоров’я». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

          31 березня на площі перед міською радою відбувся весняний ярмарок з 

продажу продовольчих товарів, сувенірної продукції та товарів декоративно-

прикладного мистецтва місцевого та вітчизняного виробництва, у якому брали 

участь 63 суб’єкти господарювання міста. 

 

 31 березня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради, міської дружини 

проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі по                                    

вул. Преображенській, біля ринку «Центральний». 

 З громадянами, які здійснювали торгівлю в неустановленому місті, було 

проведено   роз`яснювальну   роботу щодо адміністративної відповідальності 

(ст. 152, 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та 

запропоновано перейти на територію ринку. На час проведення рейду торгівля 

припинена. 
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Житлово-комунальна сфера 

 

З 27 по 31 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 38 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 33 протоколи про порушення                                   

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                    

28 попереджень. 

 

Освіта 

 

31 березня на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

директор центру методичної та соціально-психологічної служби управління 

освіти Марцеліна Пахолівецька провела засідання науково-методичної ради. 

Розглянуто питання: про результати роботи експертних груп з атестації  

педагогів  різних фахів, які претендують на вищу кваліфікаційну категорію та  

педагогічні звання  „старший учитель”, „учитель-методист”; про хід роботи 

щодо організації та проведення ЗНО в 2016/2017 навчальному  році;  про 

впровадження єдиної відкритої електронної освіти з використанням  

GooglеAppsforEducation. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 

 

 

 


	Освіта

