
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

  за 21 червня 2017 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

21 червня під головуванням голови комісії, заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті наступні 

питання: про усиновлення – 2; про надання дозволів –2; про визначення 

порядку участі у вихованні та спілкуванні з дітьми -2; про позбавлення 

батьківських прав -7; про реєстрацію народження дитини – 1; про 

затвердження індивідуальних планів – 1. 

 

        21 червня під головуванням заступника міського голови Наталії Дзюби 

відбулося засідання комісії з проведення у Кропивницькому міського 

конкурсу “Молода людина року – 2017”. Відповідно до Положення про 

конкурс, звання “Молода людина року” присуджується за особливі 

досягнення, що сприяють розвитку суспільно-економічного життя міста 

та розбудові України, у поточному та попередньому роках за номінаціями: 

“Молодий захисник України”, “Молодий волонтер”, “Молодий громадський 

діяч”, “Молодий представник робітничої професії” та “Сила духу”. 

За підсумками конкурсу у кожній номінації визначається один переможець 

віком до 35 років, житель м.Кропивницький. Переможців конкурсу оголосить 

міський голова Андрій Райкович у п’ятницю, 23 червня, під час урочистого 

прийому з нагоди Дня молоді України. 

  

          21 червня під головуванням заступника голови робочої групи Михайла 

Бринзи 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 місті ради. На засідання було запрошено 15 керівників 

підприємств та фізичних  осіб-підприємців Фортечного району. З`явилися на 

засідання 13 керівників та фізичних осіб-підприємців. Розглянуто питання 

щодо легалізації зайнятості населення і детінізації заробітної плати, 

дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і погашення заборгованості 

із заробітної плати та інших соціальних виплат. Заборгованість станом на            

20 червня 2017 року складає: 935,0 тис. грн. (економічно активні 

підприємства – 935,0 тис. грн.; економічно неактивні підприємства – 0; 

підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство – 0  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.  
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

18-21 червня на стадіоні «Зірка» проходив чемпiонат Украïни з легкоï 

атлетики серед юнакiв 2000 р. н. i молодших. У змаганнях взяли участь               

638 атлетів із усіх регіонів України. Комунальний заклад «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 2 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» представляли 8 спортсменів. Найкращий 

результат продемонстрував Павло Безшкуренко, який посів 4 місце в 

стрибках у довжину. 

21 червня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 19 – геральдичий калейдоскоп «Краса та велич символів держави». 

Бібліотекарі розповіли про державну символіку та її історичне походження: 

коли вперше згадуються синьо-жовті кольори, які зараз об’єднані в 

державному прапорі; чому тризуб став символом влади, а також розкрили 

версії та здогадки щодо сучасного гербу України. Учасники заходу 

переглянули декілька відеодовідок: «Державна символіка», в яких коротко 

розповідається про значення національного гербу, прапору та гімну. 

Наприкінці всі присутні виконали Державний Гімн України.   

№ 12 – калейдоскоп цікавих фактів «Історія створення і розвитку». 

Основна мета заходу - сприяння пізнанню історії створення блоку НАТО, а 

також  постаратися дати відповідь на актуальне запитання: «Чи потрібен 

Україні вступ до НАТО». Бібліотекарі коротко познайомили дітей з  історією 

створення Північно-Атлантичного Альянсу та запропонували переглянути 

відеороботи учасників Всеукраїнського конкурсу «Україна та НАТО: 

сучасний погляд української молоді». Також в рамках акції «Читай, я буду 

слухати» вчителька ЗОШ № 13 Лариса Руденко презентувала своїм 

вихованцям книгу Тетяни Майданович «Країна Українія» з віршами для 

дітей молодшого шкільного віку. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Підприємництво 

        21 червня начальник управління економіки Кіровоградської міської ради 

Андрій Паливода провів робочу зустріч з фінансовим директором   

приватного підприємства «Лікарня Святого Луки»  Ольгою Бєсєдіною. 

Обговорено питання щодо подальшого фінансування інвестиційного проекту 

«Підвищення якості надання медичних послуг з діагностики та лікування 

методами бронхоскопічних, гастроскопічних та ректальних досліджень» 

приватного підприємства «Лікарня Святого Луки».  

 

Житлово-комунальна сфера 

        21 червня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради та працівниками Кіровоградської міської дружини проведено 

рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Преображенської, Затишної, Ушакова, 
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Карусельної, Єгорова, Глибка, Пацаєва, Юрія Коваленка, Шульгиних, 

Вокзальної, Євгена Тельнова, Садової, Сиваської, Фісановича, Соборної, 

Енергетиків, Генерала Родимцева та Сергія Гришина. За виявлені порушення 

Правил благоустрою міста складено 15 протоколів про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та виписано 20 попереджень щодо усунення недоліків 

санітарного стану. 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                         А.Бондаренко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

Разуменко 22 27 29 
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