
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 
                                  за 24 травня 2017 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
24 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 
Розглянуто питання: про умовно – дострокове звільнення засуджених; 

про заміну невідбутої частини строку покарання більш м'яким; про 

переведення з дільниці карантину, діагностики та розподілу до дільниці 

посиленого контролю. 
Рішенням комісії погоджено матеріали про: умовно-дострокове 

звільнення стосовно 5-х осіб, заміну невідбутої частини строку покарання 

більш м'яким стосовно 5-х осіб, переведення з дільниці карантину, діагностики 

та розподілу до дільниці посиленого контролю стосовно 2-х осіб. 
 
24 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 порядку 

участі у вихованні, спілкуванні з дитиною  – 2; про надання дозволів – 3; про 

продовження дії висновку – 1; про встановлення опіки та піклування над 

дітьми – 2; про позбавлення батьківських прав - 4; про затвердження 

індивідуальних планів - 4. 
 
24 травня у прес-клубі міста відбувся "круглий стіл" на тему: 

"Підведення підсумків щодо реалізації Громадського бюджету                                              
м. Кропивницького - 2017", у якому брали участь секретар міської ради Андрій 

Табалов, автори громадських проектів та представники Фундації польсько-
української співпраці ПАУСІ. 

За словами Андрія Табалова, Кропивницький став лідером серед інших 

подібних міст, у яких уже була реалізована програма «Громадський бюджет», 

оскільки для участі у голосуванні було зареєстровано 96 проектів.  
Секретар міської ради подякував кропивничанам за активну участь у 

розробці проектів, їх просуванні і підтримці, а спеціалістам Фундації 

польсько-української співпраці ПАУСІ за допомогу в реалізації програми 

“Громадський бюджет” у Кропивницькому. 
Серед малих проектів визначилися 22 переможці, а серед великих 

безсумнівним лiдером став  проект “Благоустрiй скверу "Покровський” з 

кошторисом 740,5 тисяч гривень. Він набрав 1839 голосiв і на 135 пунктів 

випередив проект, що посів друге місце – “Зiгрiємо наших дiтей та покращимо 

обличчя нашого мікрорайону”, яким передбачається заміна вікон в 

приміщеннях НВО № 8. Вартість енергоощадного проекту складає 795,6 тисяч 
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гривень і не може бути профінасована у повному обсязі, адже бюджет великих 

проектів не може перевищувати 1,2 мільйона гривень. 
Якщо проект НВО № 8 міська рада знайде можливість реалізувати через 

програму розвитку закладів освіти, то в рамках Громадського бюджету може 

бути реалізована ідея створення у селищі Новому літнього концертного 

комплексу “Амфітеатр”. Цей проект з бюджетом 500 тисяч гривень фінішував 

третім, за нього віддали свої голоси 1269 кропивничан. 
 

24 травня  під головуванням начальника Головного управління житлово-

комунального господарства Віктора Кухаренка відбулось засідання комісії з 

питань безпеки дорожнього руху. Розглянуто питання про  внесення змін до 

затверджених схем організації дорожнього руху, затверджених рішенням 

Кіровоградської міської ради від 06.06.17 № 3164, у зв'язку з прийняттям змін 

до Закону України “Про дорожній рух” щодо визначення пріоритету руху 

транспортних засобів по колу на перехрестях з круговим рухом в місті 

Кропивницький. 
Після тривалого обговорення члени комісії затвердили розташування 

дорожніх знаків та правила проїзду чотирьох перехресть: вулиць Короленка 

та Романа Шухевича (біля АС № 1); вулиць Євгена Маланюка та Полтавської 

(площа Дружби Народів); проспекту Винниченка та вулиці Преображенської  
(площа Богдана Хмельницького); проспекту Університетського та вулиці 

Мурманської. 
Зміни по двох перехрестях з рухом по колу, а саме: проспекту 

Інженерного та вулиці Аерофлотської та вулиць Кримської й Генерала 

Кульчицького, комісія розгляне 25 травня під час виїзного засідання. Після 

затвердження розташування дорожніх знаків та правил проїзду всіх шести 

перехресть, члени комісії визначаться і з датою, коли облаштують всі 

перехрестя відповідними знаками та встановлять інформаційні табло про 

зміни правил проїзду перехресть ( знак 5.64 «Зміна схеми руху»). 
 

24 травня 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 – 15 

(призначено – 15); державної соціальної допомоги малозабезпеченим                       
сім’ям - 3 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам – 32 (призначено – 31); пільги – 1 (призначено - 1). 
 
24 травня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Ленінської районної у місті Кіровограді ради.  
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Розглянуто 22 справи, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                             
м. Кіровограда. 

На 5-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 11 справ закрито, розгляд                           
4-х справ перенесено на наступне засідання, 2 справи повернуто на 

доопрацювання.  
 

24 травня відбулося засідання робочої групи з питань легалізації і 

своєчасності виплати заробітної плати,  зайнятості населення, погашення 

заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 
На засідання було запрошено 14 керівників підприємств та фізичних       

осіб-підприємців Фортечного району.  
Розглянуті 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 станом на 23 травня 2017 року по економічно активних 

підприємствах складає 781,7 тис. грн. 
 Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано 

рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, 

легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.  
 

 Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

24 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи:  ДЮК «Ровесник» - екскурсію по місту  «Історія і сьогодення»;       
ДЮК «Юність» - урок здоров’я «Шкідливі звички та їх наслідки»;                            
ДЮК  «Надія»  - міське спортивне свято «Мама, тато, я – спортивна сім’я» 

серед багатодітних сімей. 
 

24 травня у бібліотеці-філії № 6 Кіровоградської МЦБС проведено 
проф-калейдоскоп «Твій вибір». Бібліотекарі разом з учнями обговорювали 

питання вибору професії, визначали чинники впливу думки друзів, батьків чи 

власного досвіду на вибір професії та навчального закладу. Бібліотекарі 

запропонували на допомогу учням різноманітну довідкову літературу. 
 

 Питання соціально-економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

 
24  травня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення та  спеціалізованої інспекції   Кіровоградської  міської  ради  
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проведене  рейдове   відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі   по                    
вул. Преображенській (біля ринку «Центральний») та вул. Великій 

Перспективній  (біля магазину «Сільпо»).  
На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля     

призупинена.     
 

Житлово-комунальна сфера 
 

 24 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: Кропивницького, Гоголя, Тараса Карпи, Фісановича, 

Верхньої Пермської, Євгена Тельнова, Космонавта Попова, Луганської, 

Братиславської, Лермонтова, Леваневського, Степанова, Курганної, 

Яновського, Комарова, Юрія Краснокутського, Вокзальної, Бєляєва, 

Урожайної, Добровольського, Симона Петлюри, селища Гірничого та 

провулків Фортечного, Ковалівського. 
 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

9 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                 

23 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 
 

24 травня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса 

Костенко провела нараду з керівниками загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів міста.   
Розглянуто питання: про зміни, що відбуваються у законодавстві при 

здійсненні закупівель за державні кошти; про підсумки атестації педагогічних 

працівників у 2016/2017 навчальному році; про підготовку освітніх установ 

міста до організації літнього оздоровлення дітей; про організацію проведення 

ЗНО-2017 з української мови і літератури;  про проведення бесід з безпеки 

життя після останнього дзвоника; про впровадження дистанційного навчання 

у школах України. 
 
24 травня на базі комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» відбувся конкурс «Лідер року – 2017» серед представників 

учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів міста 

Кропивницького. 
У конкурсі брали участь учні: СЗОШ № 14, НВК № 34, школи-інтернату 

– ліцею «Сокіл», колегіуму, гімназії № 9, НВО № 17, 20, 33, ЗОШ № 4, 12. 
Переможцем конкурсу стала Літвінчук Дар’я  з НВО № 17. 
 

Начальник організаційного відділу                                                 О.Разуменко  
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