
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 12 квітня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

 сьомого скликання 

 

12 квітня на засіданні постійної комісії Кіровоградської міської ради з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища із семи членів комісії були 

присутні три члени комісії: Шамардін О.С., Дрига В.В., Ларін А.С.  З правом 

дорадчого голосу був присутній депутат міської ради Бойко С.В. 

Депутати міської ради ознайомилися з питаннями, які були винесені на 

розгляд комісії. 

 

12 квітня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

На засіданні постійної комісії були присутні керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В., керівники виконавчих 

органів міської ради, представники громадськості та засобів масової 

інформації. З правом дорадчого голосу були присутні депутати міської ради 

Бойко С.В., Шамардіна К.О. 

Розглянуто питання: про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради»; про необхідність 

створення Навчально-реабілітаційного центру (НРЦ) у м. Кропивницькому; 

про розгляд проектних пропозицій (проектів), реалізація яких може відбутися 

за рахунок коштів громадського бюджету міста у 2017 році; підтримано 

електронну петицію від 07.04.2017 щодо встановлення пам’ятника Захисникам 

України в парку культури та відпочинку «Ковалівський». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

12 квітня відбулась зустріч міського голови Андрія Райковича з                                 

членами 47 сімей загиблих учасників антитерористичної операції,                                           

2-х військовополонених та родиною вiйськовослужбовця, який вважається 

зниклим безвiстi. В рамках акції “Великодній кошик” міський голова привітав 

усіх присутніх з прийдешнім святом Великодня та вручив кожній родині 

кошик, до якого входить паска, ковбаса, сир, цукерки та вино. 
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В заході також брали участь заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба i отець Сергiй зі Свято-

Успенського храму. 

 

12 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 визначення порядку 

участі у вихованні, спілкуванні з дитиною та визначення місця проживання 

дитини – 1; про позбавлення батьківських прав - 4; про усиновлення – 1; про 

повернення дитини на виховання в сім'ю – 1; про затвердження індивідуальних 

планів - 37. 

 

12 квітня відбулося навчання представників комунальних підприємств 

та посадовців міської ради з питань державних закупівель в системі ProZorro. 

Провів навчання Павло Лісніченко, координатор центру компетенції 

ProZorro у Кіровоградській області. 

 

12 квітня 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 - 12 

(призначено – 12); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -

2 (призначено - 1); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 33 

(призначено – 24); пільги – 1 (призначено - 1). 

 

12 квітня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Ленінської районної у місті Кіровограді ради.  

Розглянуто 23 справи, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                            

м. Кіровограда. 

На 14-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 8 справ закрито та розгляд                          

1 справи перенесено на наступне засідання.  
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика  

  12 квітня вихованці дитячо-юнацького клубу «КМТ» відділу сім’ї та 

молоді відвідали музей авіації Кіровоградської льотної академії Національної 

академії України. 

 12 квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Гірник - майстер-клас з виготовлення весняних прикрас до 

Великодніх свят; ДЮКи «Чайка» та «Гермес» - виховні години до Дня авіації 

«Подорож до невідомих планет»; ДЮК «Надія» - змагання з багатоборства 

серед клубів за місцем проживання в рамках міської спартакіади «Юність». 

12 квітня на базі дошкільного навчального закладу № 52 «Казковий» 

продовжив свою роботу фестиваль дитячої творчості «Кіровоградські 

зірочки» серед вихованців дошкільних навчальних закладів у номінації 

«Веселі нотки». У заході брали участь 87 вихованців з 23-х дошкільних 

навчальних закладів.  

Переможцями стали в номінації «Солісти»: І місце – Ілля Совкунов, 

пісня «Диво-дівчина» (ДНЗ № 69); ІІ місце – Марія Юрченко, пісня                                  

«Я україночка» (ДНЗ № 73); ІІІ місце – Василина Солошенко, пісня 

«Краплинки» (ДНЗ № 68); в номінації «Дуети»: І місце - дует з піснею «Не 

забудь» (ДНЗ № 74); ІІ місце - дует з піснею «Краплинки» (ДНЗ № 37); 

ІІІ місце - дует з піснею «Ква-ква» (ДНЗ № 72); в номінації «Гурти»: І місце – 

вокальний гурт дівчаток з піснею «Щебетала пташечка» (ДНЗ № 52); ІІ місце 

– вокальний гурт з піснею «Зайченя» (ДНЗ № 16 ), вокальний гурт з піснею 

«Прийшла весна» (ДНЗ № 60);  ІІІ місце - вокальна група з піснею 

«Черевички» (ДНЗ № 65), вокальна група з піснею «Моя мама» (ДНЗ № 43); в 

номінації «Оригінальність виконання»: Андрій Свиридов з піснею «Сів 

комарик на дубочку» (НВО № 33). 

 

12 квітня на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

відбувся заключний  концерт мистецького проекту «Степові джерела – 2017», 

в якому брали участь переможці відбіркових турів. 

Грамотами управління освіти  Кіровоградської міської ради  були 

нагороджені заклади, які стали володарями Гран-прі та I, II, III місць.   

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

12 квітня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради, працівниками Кіровоградської міської дружини та                           

ТОВ “Екостайл” проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого 
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було здійснено обстеження санітарного стану вулиць : Великої Перспективної, 

Генерала Жадова, Космонавта Попова, Пацаєва, Родникової, Вокзальної, 

Тепличної, Юрія Олефіренка, Соборної, Волкова, Сиваської, Холодноярської,                            

Братиславської, Короленка, Шевченка, Ельворті, Преображенської, Кримської, 

Десантників, Воронізької та провулків Верхньовеселого й Ковалівського. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

9 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                

17 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Ситуація на споживчому ринку 

 

12  квітня  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».  

Спеціалістом спецінспекції складено 1 протокол за ст. 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 робота стосовно заборони 

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

  

Освіта 

 

12 квітня на базі центру методичної та соціально-психологічної служби 

управління освіти відбувся міський етап Всеукраїнського конкурсу 

«Інноваційний урок фізичної культури. Урок фізичної культури з елементами 

футболу». На розгляд журі було представлено 8 відеоуроків.  

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 

 

 


	Освіта

