
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 31 травня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

31 травня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті проекти рішень міської ради щодо регулювання земельних 

відносин. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

31 травня  під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуто питання: про доцільність взяття 

сімей під соціальний супровід – 1; про усиновлення – 1; про визначення 

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

дозволів –1; про надання висновку – 1; про позбавлення батьких прав - 1; про 

доцільність повернення дитини в сім'ю - 4. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 
 

31 травня тренер з відкритих даних проекту “Прозорість та підзвітність 

у державному управлінні та послугах”, що фінансується Урядом США через 

Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) та Департаментом з 

міжнародного розвитку уряду Великобританії (UK aid), Світлана Литвиненко 

у приміщенні міської ради провела тренінг для представників виконавчих 

органів міської ради з питання оприлюднення інформації у формі відкритих 

даних і регулярного оновлення їх на офіційному веб-сайті та на веб-сторінці 

Єдиного державного веб-порталу відкритих даних. 
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

31 травня відбулось засідання Молодіжної ради при виконавчому 

комітеті Кіровоградської міської ради. Розглянуто питання про  підготовку та 

проведення заходів до Дня молоді України. 

  



2 
 

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

заходи: ДЮК «Зоряний» - уроки здоров’я на свіжому повітрі;                                 

ДЮК «Юність» – екзамен з дефіле. 

 

До дня захисту дітей 

 

30 травня в центрі дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність»                    

(сел. Нове) відбувся концерт “Діти – майбутнє України”. Заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба привітала 

мешканців селища зі святом й відзначила Подяками Кіровоградської міської 

ради кращі колективи Центру: зразковий художній колектив, ансамбль 

бального танцю «Дебют» на чолі з художніми керівниками Сергієм та 

Наталією Лефтор; зразковий художній колектив, вокальний гурт «Евріка» під 

керівництвом Віктора Савицького та Олени Лісун; хореографічний ансамбль 

«Софіт» під керівництвом Алли Біляєвої. 

 

31 трaвня у КЗ «Центр соціaльної реaбілітaції (денного догляду) дітей з 

інвaлідністю Фортечної рaйонної у м. Кропивницькому рaди» відбулося 

урочисте відкриття дитячого ігрового мaйдaнчикa. В урочистостях брали 

участь заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталія Дзюба, депутат міської ради Лілія Матяшова, представники міської та 

районної у місті рад. 

Наталія Дзюба вручила вихованцям реабілітаційного центру 25 квитків 

на циркову виставу та кошик з солодощами. А діти подарували присутнім 

музичні вітання й прочитали зворушливі вірші. 

 

31 травня у піцерії “Челентано” для вихованців будинку сімейного типу 

проведено майстер-клас із виготовлення піци “Маргарита”. За сприяння 

служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради керівництво                         

ТМ “Піца Челентано” запросило до себе в гості на святкування Дня захисту 

дітей родину Іванових, у якій виховується семеро дітей. Привітати зі святом 

сім’ю і подякувати організаторам заходу за ініціативу та увагу до дітей 

завітала і заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Наталія Дзюба. 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

   

  31 травня  на  торговельно - ярмарковому  майданчику по                                                 

вул. Братиславській відбувся  ярмарок-продаж сільськогосподарської продукції 

та продовольчих товарів місцевого та вітчизняного виробництва, у якому брали 

участь 20 суб'єктів господарювання міста. 
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Житлово-комунальна сфера  

 

31 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: Глинки, Барболіна, Руслана Слободенюка, 

Михайлівської, Вокзальної, Ігоря Горовенка, Ціолковського, Короленка, 

Романа Шухевича, Чехова, Родимцева, Калузької, Верхньої Пермської, 

Можайського, Куроп’ятникова, Євгена Тельнова та проспекту 

Університетського. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

10 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                 

18 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 

 

31 травня 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 проведення свята Останнього дзвоника; про 

заходи до Дня захисту дітей; про організацію змістовного дозвілля учнівської 

молоді міста у пришкільних таборах; про присвоєння звання «Зразковий 

музей» шкільним музеям закладів освіти; про підсумки проведення обласного 

фестивалю «Єврофест-2017» до Дня Європи в Україні; про участь учнівської 

молоді у міському конкурсі творчих проектів «Єлисаветград у житті  і 

творчості Арсенія Тарковського»; про відзначення 21-ї річниці Конституції 

України; про підготовку до відзначення 26-ї річниці Незалежності України; 

про участь учнівської молоді у ХХІІІ обласному фестивалі дружин юних 

пожежних та інші. 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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