
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 19 квітня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

19 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. 

Депутати міської ради ознайомилися з питаннями, які були винесені на 

розгляд комісії. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

19 квітня міський голова Андрій Райкович провів нараду з питання 

забезпечення належного температурного режиму в закладах освіти і охорони 

здоров»я за участю заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександра Грабенка, Наталії Дзюби, Олександра 

Мосіна, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Альвіни 

Бондаренко, начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктора Кухаренка, начальника управління охорони здоров»я 

Оксани Макарук, начальника управління освіти Лариси Костенко. 

За словами Оксани Макарук, стратегічні об’єкти охорони здоров’я 

мають автономні системи опалення. У найскладнішому становищі опинилася 

міська дитяча лікарня, тепло до якої постачало ДП “Кіровоградтепло”                        

ТОВ «ЦНТІ УНГА». Міський голова доручив вирішити питання щодо 

облаштування в цьому закладі автономної системи теплозабезпечення до 

початку  наступного опалювального сезону.  

За словами Лариси Костенко, заклади освіти підійдуть до вирішення 

проблеми індивідуально, але освітній процес перериватися не буде. Це спільна 

позиція педагогічних колективів і батьківських комітетів. 

 

19 квітня міський голова Андрій Райкович здійснив робочу поїздку до 

міської лікарні № 2 імені Святої Анни, де ведеться капітальний ремонт 

приміщення під облаштування гемодіалізного центру, і побував у лікарні 

швидкої медичної допомоги, де ремонтуються палати майбутнього 

інсультного центру.  

Якщо у лікарні Святої Анни реконструкція приміщення перебуває на 

початковому етапі, то створення інсультного центру - у розпалі. Головний 

лікар лікарні швидкої медичної допомоги Валерій Скороход прогнозує, що 
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повністю всі роботи зі встановленням необхідного обладнання буде завершено 

до кінця червня поточного року. 

 

19 квітня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулось чергове засідання робочої групи з питання підготовки проекту нової 

редакції Статуту територіальної громади міста Кропивницького.  

На засіданні  розглянуто пропозиції, які надійшли від членів робочої 

групи Шамардіної К.О., Бондаренко Д.Г., Сінченко О.М. 

 

19 квітня начальник управління  охорони здоров»я Оксана Макарук 

провела нараду з керівниками закладів, що надають первинну медичну 

допомогу, та представниками аптечних закладів, які беруть участь у реалізації 

у м. Кропивницькому урядової програми «Доступні ліки». Підведені підсумки 

роботи за перші два тижні, окреслені основні проблеми та напрямки роботи на 

найближчий період.  

 

19 квітня продовжилося навчання посадовців міської ради з питань 

державних закупівель в системі ProZorro. Провів навчання Павло Лісніченко, 

координатор центру компетенції ProZorro у Кіровоградській області. 

 

19 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 – 4 

(призначено – 4); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям - 1 

(призначено - 0); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 24 

(призначено – 13); пільги – 1 (призначено - 1). 

 

 19 квітня відбулося засідання робочої групи з питань легалізації і 

своєчасності виплати заробітної плати,  зайнятості населення, погашення 

заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат. 

На засідання були запрошені 15 керівників підприємств та фізичних       

осіб-підприємців Фортечного району. З`явилися на засідання 13 керівників та 

фізичних осіб-підприємців. 

Розглянуто питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію 

заробітної плати; про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і 

погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  

 Заборгованість по економічно активних підприємствах станом на                 

18 квітня 2017 року складає 425,5 тис. грн.  
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Діалог влади з народом 

 

 19 квітня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернувся заявник з питання 

виділення земельної ділянки під будівництво житлового будинку.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика  

19 квітня в дитячо-юнацькому клубі «Чайка» відділу сім’ї та молоді 

проведено виставку-конкурс дитячих малюнків «Портрет весни». 

 

Питання соціально-економічного стану 

                 Житлово-комунальна сфера 

19 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: Михайлівської, Генерала 

Шумілова, Тульської, Комарова, Романа Майстерюка,  Зої Космодем’янської, 

Кавказької, Степана Разіна, Запорізької, Тепличної, Енергетиків, 

Габдрахманова, Шульгиних, Івана Олінського, Євгена Тельнова, Бєляєва, 

Волкова, Преображенської, Миколи Левитського, Вадима Височина, Павла 

Сніцара, Леваневського, Полтавської, Віктора Чміленка, Миколи Садовського, 

Кримської, Шевченка та провулків Кавказького, Акимівського. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

7 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                 

27 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 
 

19 квітня  в навчальних закладах міста відбулися заходи з нагоди Дня 

довкілля, а саме: круглі столи, семінари, виховні години. 
 

19 квітня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» начальник відділу інспектування 

навчальних закладів міста управління освіти Світлана Кумпан  провела нараду 

з заступниками директорів загальноосвітніх навчальних закладів міста.   

Розглянуто питання про організацію роботи по обліку дітей та підлітків, 

які проживають на території міста Кропивницького.  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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