
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                             за  29 червня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

29 червня 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 питання щодо регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 29 червня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося перше засідання координаційної ради з питань національно – 

патріотичного виховання. 

Розглянуто питання: звіт про стан роботи з національно-патріотичного 

виховання в закладах освіти міста; про план роботи координаційної ради з 

питань національно – патріотичного виховання; про проект Програми 

національно-патріотичного виховання. 

 

29 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про усиновлення – 1; про 

надання дозволів –3; про встановлення опіки – 1; про визначення місця 

проживання – 1. 

 

 29 червня під головуванням начальника управління містобудування та 

архітектури – головного архітектора міста Вадима Мездріна відбулось 

засідання комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення: погодити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                 

3 адресами; відхилити пропозиції робочого органу щодо встановлення 

пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 2 адресами; відкласти 

розгляд пропозиції робочого органу щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою. 
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29 червня міський голова Андрій Райкович перевірив хід виконання 

ремонту дорожнього покриття у Кропивницькому за адресами: у дворах 

будинків по вул. Євгена Тельнова, № 3, корпус 2; № 6, корпус 1; № 12; № 13;     

№ 14/22; № 8, корпус 1; вулиці Барболіна, Смоленчука, Авіаційна. 

 

29 червня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

місті ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої групи з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних 

виплат. 

На засідання були запрошені керівники 3-х підприємств та фізична 

особа-підприємець. 

Розглянуто питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 

ФОП  Ф*** та ТОВ «Солде-прінт», про дотримання державних гарантій щодо 

мінімального розміру заробітної плати на підприємствах Подільського району 

м. Кропивницького, звіт про виконання рішення попереднього засідання 

робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

та інших соціальних виплат, яке відбулося 30.05.2017. 

 

29 червня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої 

групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення  

На засідання  були запрошені троє фізичних осіб-підприємців. 

Розглянуто питання: про легалізацію виплати заробітної плати і 

зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району 

м.Кропивницького, звіт про виконання рішення попереднього засідання 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення, яке відбулося 30.05.2017. 
 

29 червня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у м. Кропивницькому ради.  

Розглянуто 7 справ, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою м. Кіровограда. 

На 3-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 

 

29 червня в парку Крючкова проведено спортивно-масовий захід з 

вихованцями оздоровчого табору для дітей з обмеженими фізичними 

можливостями «Джерельце надії». 
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Захід організовано завдяки співпраці Свято-Успенського духовно-

просвітницького центру, обласної організації матерів дітей-інвалідів «Серце 

матері», відділу фізичної культури та спорту міської ради, відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області            

та міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

Спортивно-ігрова програма свята включала змагання з дартсу, фрізбі, 

настільного хокею, баскетболу, обертання обруча, конкурси на координацію 

рухів.  

Найактивніші учасники спортивних заходів нагороджені дипломами 

відділу фізичної культури та спорту міської ради, а всі учасники змагань 

отримали сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського 

комітету України. 
 

29 червня у бібліотеці-філії № 18 Кіровоградської МЦБС було 

проведено  

 інформіну «Конституція як головний оберіг державності і демократії». 

Бібліотекарі провели з присутніми бесіду на тему: «Конституція України – 

основний закон суспільства і держави», читачі оглянули книжкову виставку 

«Оберіг нашої державності». Діти познайомились з цікавими фактами з історії 

Конституції України та її розділом «Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина». 
 

  29 червня у Кіровоградському академічному обласному музично-

драматичному театрі ім. М. Л. Кропивницького з нагоди 90-річчя письменника 

Миколи Смоленчука відбулася презентація його книги «Степи полинові». На 

ній були присутні донька та племінниця письменника, які щиро подякували 

присутнім за пам"ять про Миколу Кузьмовича та шану його творів. На згадку 

вони отримали примірники книги від видавця – ТОВ "Імекс ЛТД", які вручила 

директор підприємства Тамара Саміляк. 500 примірників книги було 

випущено за рахунок міського бюджету. У заході брала участь начальник 

відділу культури і туризму міської ради Анна Назарець. 

Добрим словом згадали Миколу Смоленчука його колишні студенти та 

колеги з державного педагогічного університету ім. В.Винниченка, театрали 

та актори театру.  
 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

29 червня директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі он-лайн 

нараду із заступниками директорів з навчально-виховної роботи. 

Розглянуто питання: про планування методичної роботи на новий 

2017/2018 н.р. та проведення серпневих нарад педагогів різних фахів. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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