
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 05 квітня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

 сьомого скликання 
 

05 квітня відбувся День депутата. Розглянуто питання: про стан галузі 

фізичної культури та спорту в м. Кропивницькому; про стан обліку дитячих та 

спортивних майданчиків в  м. Кропивницькому. Також депутати міської ради 

здійснили виїзд до Управління патрульної поліції в місті Кропивницькому та 

ознайомилися з його роботою. 

В заході брали участь: секретар міської ради Андрій Табалов,                                      

15 депутатів міської ради, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Наталія Дзюба, начальник Управління патрульної 

поліції в місті Кропивниццькому Антон Цюцюра, начальник відділу сім'ї та 

молоді міської ради Людмила Дорохіна, начальник відділу фізичної культури 

та спорту міської ради Сергій Колодяжний, представники засобів масової 

інформації та громади міста. 

  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

05 квітня  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 доцільність взяття сім»ї під соціальний супровід – 1; про призначення 

піклування – 1; про позбавлення батьківських прав – 1; про влаштування 

дитини до Будинку дитини – 1; про реєстрацію кандидатів в усиновлювачі - 1; 

про розгляд заяви гр. Л* - 1; про затвердження індивідуальних планів - 27. 

 

05 квітня під головуванням начальника відділу сім»ї та молоді 

Людмили Дорохіної відбулось засідання робочої комісії з питань координації 

дій щодо попередження насильства в сім’ї. Розглянуто питання: про 

підведення підсумків роботи за І квартал 2017 року; про кількість повторних 

звернень щодо насильства в сім’ї; обговорення плану спільних заходів 

структурних підрозділів та органів місцевого самоврядування на 2017 рік 

щодо попередження насильства в сім’ї.  

 

05  квітня начальник  управління розвитку транспорту та зв»язку 

Олександр Вергун провів нараду з керівниками підприємств, що здійснюють 

перевезення пасажирів транспортом загального користування в                                           

м. Кропивницькому. 
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Розглянуто питання: про організацію перевезення пасажирів у дні 

Великодніх свят; про основні принципи роботи міського пасажирського 

транспорту; про графіки руху автобусів у віддалені мікрорайони;  про 

тимчасові перекриття руху транспорту по деяких вулицях міста у зв»язку з 

ремонтом дорожнього покриття. 

 

05 квітня відбулася прес-конференція начальника управління 

економіки Андрія Паливоди. Мова йшла про застосування ставок єдиного 

податку у місті Кропивницькому. 

05 квітня відбулося чергове навчання посадовців міської ради з питань 

державних закупівель в системі ProZorro, яке провів Павло Лісніченко, 

координатор центру компетенції ProZorro у Кіровоградській області. 

 

Діалог влади з народом 

 

05 квітня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 5 заявників з питань: 

функціонування навчального закладу та об»єкту ресторанного господарства. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 05 квітня в актовій залі Кропивницького інженерного коледжу                         

ЦНТУ відбувся виступ театру «Палата № 6» з комедійною виставою «Інша 

людина». 

05 квітня на базі комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» відбувся міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу з 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». 

На розгляд журі були представлені роботи таких навчальних закладів, 

як: ЗОШ № 4, 7, 12,  23, 29; НВО № 1, 6, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 32, 35, 

«Школа-інтернат», «Вікторія-П», «СЗШ» № 1;  КЗ «Центр-Юність»,                                  

«ЦДЮТ», «СЮТ»; НВК № 26 та «Кіровоградський колегіум».                                                                     

Найкраще в усіх номінаціях були представлені роботи у середній  віковій 

категорії – дітей 11-15 років. 

I місце отримали – ЗОШ № 4, НВО № 6, 8, 15, 17, 18, 20, 23 24, 25, 

«Вікторія-П»;  НВК № 26; КЗ «ЦДЮТ», «СЮТ». 

 

05 квітня у бібліотеці-філії № 6 Кіровоградської МЦБС проведено день 

інформації «Книга відкриває світ». Бібліотекарі підготували інформацію про 

важливість книги у житті людини, а юні читачі із задоволенням брали участь 

у конкурсах та вікторинах.  
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05 квітня відбулася атестація викладачів початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

05 квітня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради, працівниками Кіровоградської міської дружини та                           

ТОВ “Екостайл” проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого 

було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Каховської, Верхньої 

Биківської, Павла Рябкова, Пушкіна, Поповича, Озерної балки, Космонавта 

Попова, Генерала Жадова, Пацаєва, Братиславської, Авіаційної, Вадима 

Височина, Толстого, Курганної, Слави, Академіка Тамма, Євгена Маланюка,    

Михайлівської, Полтавської, Преображенської, Хабароської, Кримської,                                        

Родникової та провулку Черняхівського. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

10 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                

26 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

 
  

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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