
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 26 квітня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів міської ради 

 

26 квітня відбувся День депутата. Головними темами обговорення 

стали питання соціальної підтримки населення та  організації пасажирських 

перевезень в місті. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

26 квітня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання:  про надання 

дозволів – 5; 

про усиновлення – 2; про неможливість повернення дитини до раніше 

займаного приміщення  – 1; про розгляд заяви гр. А. щодо отримання 

опікуном державної допомоги -1; про доцільність позбавлення батьківських 

прав – 1; 

про соціальний супровід -2;про затвердження індивідуальних планів  – 3. 

26 квітняпід головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Ленінської районної у місті Кіровограді ради.  

Розглянуто 10 справ, що стосуються порушення ст.152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою м. 

Кіровограда. 

На 6-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 3 справи закрито та розгляд                         

1 справи перенесено на наступне засідання. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

 26 квітняна майданчику біля дитячо-юнацького клубу «Старт» відділу 

сім’ї та молоді проведено спортивне свято зі стрітворкауту. 

 

Сторінки історії 

До Дня Чорнобильської трагедії 

 

26 квітня відбулися пам’ятна хода, мітинг та покладання квітів до 

пам»ятногознака Жертвам Чорнобиля з нагоди 31-ї річниці трагедії на 

Чорнобильській АЕС. У заході брали участь керівникиобласної та 
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міськоївлади, ліквідаториаварії на ЧАЕС, вдовизагиблих “чорнобильців”, 

священнослужителі, молодь та громадськістьміста. 

Учасникимітингу-реквіємувшанувалихвилиноюмовчаннязагиблихпід 

час аварії на Чорнобильській АЕС. 

 

26 квітнябіляпам»ятногознака Жертвам Чорнобиля відбулася зустріч 

ліквідаторааварії на ЧАЕС Зімінцева С.В.  з учнями комунального закладу 

«Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 Кіровоградської 

міської ради». Зімініцев Сергій Васильович поділивсяз учнями спортивної 

школи своїми спогадами про трагічні події квітня 1986 року в Чорнобилі. На 

згадку про зустріч керівництво спортивної школи вручило ліквідатору аварії 

на ЧАЕС літературуна спортивну тематику, надану обласним відділенням 

Національного олімпійського комітету України, та зробило фото на згадку. 

 

25-26 квітня в загальноосвітніх навчальних закладах пройшли уроки 

пам’яті на тему: «Чорнобиль – наш біль»,  присвячені 31-м роковинам 

Чорнобильської трагедії. 

 

З 17 квітня у шкільних бібліотеках були розгорнуті тематичні викладки 

літератури, експозиції, фотовиставки «Чорнобильська трагедія».  

Протягом другої половини квітня проводилися інформаційно-

просвітницькі заходи з метою поширення екологічних знань серед дітей та 

молоді щодо охорони навколишнього природного середовища.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Охорона здоров»я 

 

26 квітня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради, працівниками Кіровоградської міської дружинипроведено рейд 

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Осмьоркіна, Віктора Чміленка, Полтавської,  

Пушкіна, Андріївської, Габдрахманова, Соборної, Преображенської, Великої 

Перспективної, Тургенєва, Володимира Степанка, Академіка Тамма, Євгена 

Тельнова, Космонавта Попова, Комарова, Герцена, Бережинської, 

Братиславської, Павла Сніцара, Миру, Василя Нікітіна, Пляжової та провулків 

Верхньовеселого, Знам’янського. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

7 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                 

14 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 
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26 квітня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» відбулася нарада із заступниками 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи. 

Розглянуто питання: про  виконання Плану заходів національно-

патріотичного та культурно-просвітницького виховання учнівської молоді 

міста на  ІІ семестр 2016/2017 навчального року; про відзначення 31-ї річниці 

Чорнобильської катастрофи; про проведення міського військово-

патріотичного конкурсу учнівської молоді «Майбутній захисник України»; 

про активізацію діяльності волонтерських учнівських загонів в рамках 

обласної акції «Зірка пам’яті»; про проведення заходів з нагоди Дня пам’яті 

та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

про участь учнівської молоді міста у XIІ Всеукраїнській благодійній акції 

«Серце до серця»; про сприяння у проведенні спортивного свята 

«Кропивницький міський півмарафон», приуроченого до Міжнародного дня 

сім’ї; про організацію підготовки до відзначення Дня Європи в Україні та 

проведення фестивалю «Єврофест – 2017» та інші. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                                О.Разуменко 

 


