
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 25 квітня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

25 квітня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 26 питань, з них 

прийнято - 25, серед яких: про створення робочої комісії із встановлення 

дитячих ігрових та спортивних майданчиків в місті Кропивницькому; про 

затвердження Порядку встановлення приладів обліку холодної води в 

квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових верств населення 

міста Кропивницького; про погодження проекту рішення Кіровоградської 

міської ради “Про затвердження Положення про місцеву ланку територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста 

Кропивницького”; про надання грошової допомоги до 72-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні; про затвердження мережі та штатної 

чисельності лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста 

на 2017 рік; про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради 

“Про затвердження Статуту комунального закладу «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» у новій редакції; про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

від 21 жовтня 2014 року № 486 “Про затвердження Положення про комісію з 

питань прав дитини та її складу”. 

 

           25  квітня   під   головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Олександра Грабенка відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 

ради. 

    Розглянуто 42 протоколи про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 181-1,  ч. 2 ст. 181-1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне 

стягнення у вигляді штрафу по 18 протоколах на загальну суму 15114 грн. 

Закрито провадження по 19 протоколах. Розгляд  матеріалів по 5 протоколах 

перенесено   на наступне засідання. 

 

25 квітня відбулась прес-конференція начальника управління охорони 

здоров’я Оксани Макарук. Мова йшла про реалізацію урядової програми 

"Доступні ліки", що стартувала в Україні з 01 квітня.  

Лікувально-профілактичними закладами укладені договори з                                   

11 аптечними закладами, які виявили бажання взяти учать в даному проекті. 
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Відпуск лікарських засобів здійснюється у 32 аптеках та 9 аптечних пунктах, 

які розташовані у різних куточках міста. 

З 06 квітня закладами охорони здоров'я виписано 5121 пільговий рецепт 

за програмою «Доступні ліки» на 79,6 тисяч гривень. Найпитомішу вагу серед 

них – 79,3% складають ліки від серцево-судинних хвороб, 18,4% - від 

цукрового діабету і 2,3% - від бронхіальної астми. 

 

25 квітня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. Розглянуто питання: моніторинг заходів, проведених в ДЮКах 

минулого тижня; про підготовку та проведення заходів до Дня матері; про 

контроль за відвідуванням та наповнюваністю гуртків і секцій; про участь 

працівників ДЮКів в загальноміському суботнику 29 квітня 2017 року. 

 

25 квітня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про участь у загальноміському суботнику                   

29 квітня 2017 року; про своєчасне надання тижневих планів заходів; про 

призначення відповідальних чергових на вихідні та святкові дні; про хід 

проведення місячника з упорядкування спортивних майданчиків; про 

проведення інвентаризації спортивних майданчиків за місцем проживання. 

 

25 квітня з нагоди Дня охорони праці в управлінні соціального захисту 

населення виконавчого комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради 

відбувся спільний семінар-нарада з питань охорони праці з керівниками та 

відповідальними працівниками з питань охорони праці підприємств, установ, 

організацій Подільського району м. Кропивницького під девізом 

«Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці». 

Розглянуто питання: про удосконалення збору та використання даних 

про безпеку та гігієну праці; про стан охорони праці на підприємствах, в 

установах та організаціях Подільського району м.Кропивницького у                             

2016 році; про дотримання правил безпеки у весняний період. 

  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика  

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

заходи: ДЮК «Чайка» - годину спілкування «Ми обираємо здоровий спосіб 

життя»; ДЮК «Гермес» - покладання квітів до пам’ятника «Жертвам 

Чорнобиля». 

25 квітня в комунальному закладі «Загальноосвітня школа                            

І-ІІІ ступенів № 22» проведено «Олімпійський день здоров'я». У заході, 
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організованому спільними зусиллями відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, міського центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» та відділення Національного олімпійського комітету України 

в Кіровоградській області, брали участь близько 90 дітей. Найкращі юні 

спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри від обласного 

відділення НОК України.  

 

25 квітня у бібліотеці-філії № 16  Кіровоградської МЦБС проведено 

захід «Від здоров'я землі – до здоров'я людини». Бібліотекарі розповідали про 

здоровий спосіб життя, провели для юних читачів вікторину, конкурси, 

спортивні ігри.  Захід проходив під девізом: «Здоров'я є найвищим багатством 

людини». 

 

Сторінки історії 

До Дня Чорнобильської трагедії 

 

25 квітня в актовій залі міської ради міський голова Андрій Райкович 

та секретар міської ради Андрій Табалов зустрілися з ліквідаторами наслідків 

Чорнобильської аварії та дружинами, чиї чоловіки загинули внаслідок цієї 

катастрофи. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять 

загиблих героїв - ліквідаторів та мешканців ураженої підступним атомом зони. 

З нагоди відзначення 31-х роковин Чорнобильської катастрофи                            

206 вдовам ліквідаторів та 17 інвалідам першої категорії було вручену 

матеріальну допомогу у розмірі одна тисяча гривень кожному. Також під час 

заходу Андрій Райкович та Андрій Табалов вручили почесні відзнаки 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС. 

 

25 квітня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 5 – годину пам'яті «Полин Чорнобиля гірчить і досі». Бібліотекарі 

підготували книжкову виставку-попередження «Природа. Екологія. Людина», 

один з розділів якої присвячений трагічним наслідкам катастрофи на 

Чорнобильській АЕС. З користувачами бібліотеки зустрілися голова обласної 

громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» Неділько О.М. та 

ліквідатори аварії на ЧАЕС Пєрвий Д.М. та Хоменко Г.В. Присутні 

переглянули відеофільм «Чорнобиль: як це було»; 

№ 15 – годину-реквієм «Велика трагедія мирного часу». Читачі 

зустрілися з ліквідатором наслідків Чорнобильської катастрофи, нашою 

землячкою Теслею І.А. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять 

загиблих під час Чорнобильської катастрофи. 
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Питання соціально-економічного стану 

Охорона здоров»я 

25 квітня у приміщенні дитячої міської поліклініки заступник 

начальника управління охорони здоров'я Лариса Кудрик провела нараду з 

керівниками лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста 

та завідуючими поліклінік, амбулаторій загальної практики-сімейної 

медицини. Розглянуто питання про стан надання медичної допомоги та 

вакцинації дітям першого року життя та проведення профілактичних оглядів 

школярів й студентів. 
 

Освіта 
 

25 квітня на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

директор центру методичної та соціально-психологічної служби управління 

освіти Марцеліна Пахолівецька провела нараду з керівниками 

загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

Розглянуто питання: про замовлення для друку підручників для                          

9 класу; про оформлення документів та подання інформації для формування 

книги «Обдарована молодь Кіровоградщини». 

 

 

Начальник організаційного відділу                                                О.Разуменко 
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