
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 16 серпня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

16 серпня 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 громади міста. 

Розглянуті питання про регулювання земельних відносин. 

 

16 серпня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності. 

На засіданні були присутні заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В., депутати міської ради,   

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової 

інформації та громади міста. 

 Розглянуті питання: про затвердження переліку обʹєктів 

комунальної власності м. Кропивницького, які не підлягають приватизації; про 

затвердження переліку обʹ єктів комунальної власності м. Кропивницького, 

які підлягають приватизації; про можливість виділення фінансової 

допомоги на першочергові заходи для КП ,,Теплоенергетик”; про включення 

робіт з усунення аварійності скляних блоків у будинку по пров. Фортечному, 

21 до Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки; про розгляд звернення 

Ради голів ОСББ про співпрацю з Кіровоградською міською радою; про 

внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від                      

17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-

2021 роки; пропозиції до Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 

роки; про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської 
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ради від                       17 січня 2017 року № 763 ,,Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства 

міста Кропивницького на 2017-2021 роки. 
На засіданні постійної комісії було розглянуто та підтримано 

електронну петицію від 20.06.2017 щодо ведення реєстру комунального 

майна та надано відповідні доручення виконавчим органам міської ради. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

16 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про реєстрацію кандидатів 

в усиновлювачі - 1; про розгляд заяви – 1. 

16 серпня під головуванням депутата Кіровоградської міської ради 

Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста. Розглянуто                        

68 депутатських запитів та 64 депутатські звернення. Погоджено надати 

допомогу 126 громадянам, відмовлено в наданні допомоги 6 громадянам. 

 

16 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось чергове 

засідання робочої групи з питань підготовки та проведення Міжнародної 

агропромислової виставки “АгроЕкспо-2017”. Як зазначив директор                       

ТОВ “Украгроекспо” Ігор Глібко, важливим питанням порядку денного 

залишається розміщення учасників та гостей виставки на час її проведення. 

 16 серпня секретар міської ради Андрій Табалов, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Грабенко, 

начальник управління капітального будівництва Віктор Ксеніч та начальник 

управління освіти Лариса Костенко відвідали комунальний заклад 

«Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний ліцей – фізико-

математична школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 – центр 

дитячої та юнацької творчості «Надія» з метою перевірки виконання 

ремонтних робіт з теплосанації закладу та комунальний заклад „Навчально-

виховне об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр 

естетичного виховання „Калинка”, де ознайомилися з роботою новітньої 

модульної котельні.  

16 серпня секретар міської ради Андрій Табалов та начальник 

управління охорони здоров»я Оксана Макарук  відвідали інсультний центр в 
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лікарні швидкої медичної допомоги та  міський гемодіалізний центр, що 

відкриється до Дня міста, на території міської лікарні імені Святої Анни з 

метою контролю за виконанням ремонтно-будівельних робіт. 

 16 серпня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 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 – 20 

(призначено – 20); державної соціальної допомоги малозабезпеченим                      

сім’ям - 2 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам – 8 (призначено – 5). 
 

16 серпня 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 Кропивницькому ради. На 

засідання були запрошені 14 керівників підприємств та фізичних                                        

осіб-підприємців Фортечного району. З`явилися на засідання 9 керівників та 

фізичних осіб-підприємців. 

Розглянуті 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 15 серпня 2017 року по економічно активних підприємствах складає 

858,8 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.  

 Діалог влади з народом 

16 серпня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 5 заявників з питань: 

проведення ремонту квартири та під»їзду, відновлення дорожнього покриття 

на прибудинковій території, розміщення у житловій квартирі приватної 

поліграфії.  

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

16 серпня у бібліотеці-філії № 19 Кіровоградської МЦБС проведено 

відеокруїз «Моя найкраща в світі сторона – чарівна неповторна Україна!». 
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Протягом заходу діти здійснили он-лайн мандрівку до «Семи чудес 

України», а саме: заповіднику «Хортиця», парку «Софіївка», Києво-

Печерської лаври, Херсонесу Таврійського, Олешківської пустелі, 

Дністровського каньйону, тунелю кохання, водоспаду Шипіт, долини нарцисів 

та інших.  

Найбільше емоцій та схвальних відгуків у дітей викликав співучий 

фонтан у Вінниці. Під час заходу усі одностайно стверджували, що Україна – 

країна дивних фантастичних краєвидів, якими варто пишатися.  

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

16 серпня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради, Кропивницького 

міського управління Держпродспоживслужби, працівника поліції проведено 

рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі по вул. Короленка (біля 

магазину “АТБ”), вул. Добровольського (біля будинку № 15), вул. Полтавській 

(біля ринку). 

В результаті рейдових відстежень працівником поліції складено                     

2 протоколи за ст.160 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та вручено 5 попереджень щодо заборони торгівлі у невстановленому місці.  

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі 

на тротуарах, газонах та біля житлових будинків, а також про небезпеку 

продажу продуктів, які швидко псуються, у період спеки. 

Житлово-комунальна сфера 

 

16 серпня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради, працівниками міської дружини та ТОВ “Еко-Стайл” проведено 

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

санітарного стану вулиць: Садової, Яновського, Комарова, Вокзальної, 

Лавандової, Верхньої Пермської, Паризької комуни, Добровольського, 

Короленка, Полтавської, Генерала Жадова, Космонавта Попова, Пацаєва, 

Луганської, Ізмаїльської, Звенигородської. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

6 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                          

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                  

27 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
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Т.в.о. начальника організаційного відділу                    І.Штадченко 

 


	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

