
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 03 травня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

03 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про визначення місця 

проживання дітей – 2; про встановлення порядку участі у вихованні та 

спілкуванні з дитиною – 1; про затвердження індивідуальних планів  – 2. 

 

03 травня під головуванням   заступника голови комісії Володимира 

Фундовного відбулося засідання громадської комісії з житлових питань. 

Розглянуто 5 проектів рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про зняття з 

квартирного обліку; про виключення квартири з числа службових; про надання 

ордера на жиле приміщення в будинку; про затвердження рішення про надання 

службової квартири. Комісія також розглянула 2 звернення громадян з 

житлових питань. 

  

03 травня міський голова Андрій Райкович зустрівся з містянами, від 

яких надійшли скарги на  роботу транспортників, керівниками підприємств й 

безпосередньо водіями, поведінка яких неодноразово викликала обурення у 

пасажирів. Перевізники та водії пообіцяли всі недоліки у своїй роботі 

виправити. 

03 травня відбулося навчання посадовців міської ради на тему: 

«Проблемні аспекти в організації роботи з матеріальними носіями інформації 

з обмеженим доступом та їх технічного захисту» за участю представників 

управління СБУ в Кіровоградській області та управління Держспецзв’язку в 

Кіровоградській області. 

 

03 травня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. Розглянуто питання: про підготовку та проведення заходів до 

Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги та Дня матері; про контроль за 

відвідуванням та наповнюваністю гуртків і секцій та станом прилеглої до 

клубів території. 

03 травня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з проректорами та заступниками директорів з виховної роботи вищих 
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навчальних закладів. Розглянуто питання про  підготовку та проведення 

заходів до Дня пам’яті та примирення й Дня перемоги. 

03 травня  в управлінні соціального захисту населення виконкому 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради відбулося засідання районної 

комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання пільг особам, 

які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам.  

        Розглянуто 177 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 6, пільги – 3 , житлової субсидії -  35, 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 133 справи. Відмовлено 

по 56 справах.                                                                       

            

Діалог влади з народом 

 

 03 травня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 2 заявники з питання 

заміни електричного кабелю на більш потужний в СТ «Аграрник».  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

03 травня відбулось засідання Молодіжної ради при виконавчому 

комітеті Кіровоградської міської ради. Розглянуто питання: про підготовку та 

проведення засідання Клубу Реформ та  підготовку заходів до Дня вуличної 

музики. 

 03 травня у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді «Зоряний» 

та «Скіф»  вихованці  виготовляли вітальні листівки до Дня матері.                                    

   До 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі 

 

03 травня  за участі міського голови Андрія Райковича та заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби 

відбулося відкриття пам'ятного знака на честь воїнів, які загинули у січні                  

1944 року, звільняючи село Лелеківку від фашистських загарбників. 

Вшанувати героїчне минуле нашого народу і взяти участь у мітингу прийшли 

жителі мікрорайону Лелеківський, учні та вчителі загальноосвітньої                       

школи № 15, волонтери та військовослужбовці. 

Ініціатором патріотичної акції по встановленню пам»ятного знака є 

краєзнавець Сергій Колесник, а допомагали у встановленні обробленої 
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гранітної глиби на місці братської могили бійці 3-го окремого полку 

спецпризначення. 

Право відкрити пам’ятний знак загиблим воїнам було надано міському 

голові Андрію Райковичу та місцевим старожилам Юрію Настоящому та 

Валентині Староселець. 

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих героїв, а 

кращі учні школи поклали на могилу воїнів-визволителів гірлянду Слави та 

квіти. 

Після завершення урочистостей усіх учасників мітингу запросили до 

шкільного музею на екскурсію. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

03 травня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради, працівниками Кіровоградської міської дружини проведено рейд 

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Української, Ушакова, Глинки, Барболіна,                 

Тараса Карпи, Космонавта Попова, Євгена Тельнова, Руслана Слободянюка, 

Володимира Степанка, Павлова, Преображенської, Великої Пермської, 

Толстого, Вадима височина, Варшавської, Лісопаркової, Верхньої Пермської. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

9 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                 

8 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                                  О.Разуменко 
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