
             

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  06 вересня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

06 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про розгляд листа служби 

у справах дітей Новоукраїнської РДА - 1;  про затвердження індивідуальних 

планів - 77; про усиновлення - 2; про недоцільність повернення дитини до 

раніше займаного приміщення -1; про доцільність припинення соціального 

супроводу сім”ї - 1; про зміну прізвища дитині - 1; про надання дозволів - 5; 

про визначення порядку участі у вихованні дитини - 1; про позбавлення 

батьківських прав - 6; про влаштування дитини до будинку дитини - 1; про 

продовження терміну перебування дитини в будинку дитини - 1; про розгляд 

листа будинку дитини - 1. 

 

  06 вересня під головуванням голови Фортечної районної у місті 

Кропивицькому ради Олександра Кришка відбулося засідання районної 

комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання пільг особам, 

які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам.  

            Розглянуто 124 справи, в т.ч. щодо призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 3, пільги – 4 , житлової субсидії -  82 

(відмовлено - 2), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 35.  

 

Діалог влади з народом 

 

 06 вересня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернувся один заявник з питань 

узаконення земельної ділянки, ремонту прибудинкової території та заборони 

паркування автомобілів біля житлового будинку. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

06 вересня секретар міської ради Андрій Табалов брав участь у відкритті 

меморiaльної дошки нa честь зaгиблого вiйськового медикa, стaршого солдaтa 
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93-ї окремої мехaнiзовaної бригaди ЗСУ  Федорa Ромaновa. Дошку 

встaновлено нa вулицi Федорa Ромaновa, 20 (колишня вул. Слaви). Учaсть у 

вшaнувaннi брали родичi зaгиблого, друзi, побрaтими, колеги медики тa 

представники громaдськості. 

 

06 вересня у бібліотеці-філії № 2 була проведена літературна вікторина 

«Поет. Письменник. Громадянин» з нагоди 120-річчя від дня народження                          

І. Микитенка. 

Учні першого курсу ПТУ № 8 переглянули слайд-презентацію, 

присвячену життю і творчості письменника, та брали участь у вікторині, 

переможцем якої стала Тетяна Дулган. 

Завершився захід оглядом літератури „Драматург і громадянин”. 

Родзинкою огляду стала книга спогадів Зінаїди Краян (Микитенко) «Я була 

щаслива з тобою…» і науково-літературного есе Олега Микитенка «Трагедія 

ідеалів: 1897-1937-1997»,  видана в 2017 році.  

 

06 вересня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 Кіровоградської міської ради» спільними зусиллями 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, відділення 

НОК України в Кіровоградській області та міського центру фізичного здоров'я 

населення «Спорт для всіх» проведено спортивно-виховний захід 

«Олімпійський урок» із учнями відділень боротьби дзюдо, художньої 

гімнастики та настільного тенісу. 

На початку уроку представники обласного відділення Національного 

олімпійського комітету України розповіли дітям цікаві факти з історії 

виникнення і проведення Олімпійських ігор від стародавніх часів до ігор 

сучасності. Директор КДЮСШ № 3 Євген Савранський розповів 

спортсменам-початківцям історію дитячо-юнацької спортивної школи № 3, 

якій наступного року виповниться 50 років, та про відомих спортсменів – 

вихованців КДЮСШ № 3, серед яких є учасник ХХІІ Олімпійських ігор 

Олександр Булкін, який посів п’яте місце у змаганнях із кульової стрільби на 

московській олімпіаді 1980 року. 

Потім юні спортсмени відповіли на запитання «Олімпійської 

вікторини», а найкращі знавці олімпійського спорту отримали спеціальні 

призи. Також кожен спробував себе у спортивних змаганнях. 

На згадку про проведений захід учасники «Олімпійського уроку» 

отримали спортивні сувеніри та дипломи від обласного відділення                                

НОК України, а для КДЮСШ № 3 передано спортивний інвентар та в рамках 

Всеукраїнської акції Національного олімпійського комітету України 

«Олімпійська книга» вручено книги з історії олімпійського спорту. 
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06 вересня на стадіоні «Зірка» завдяки співпраці відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, відділення НОК України в 

Кіровоградській області та міського центру фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх» проведено спортивно-виховний захід «Олімпійський урок» 

із учнями відділення легкої атлетики комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Кіровоградської міської ради». 

Юні легкоатлети та їх наставники В’ячеслав Нищименко, Віталій 

Пархоменко, Олена Тесленко взяли активну участь в «Олімпійському уроці»: 

з цікавістю прослухали розповідь про історію олімпійського руху, відповідали 

на запитання «Олімпійської вікторини». 

На згадку про проведений захід спортсмени отримали дипломи учасника 

«Олімпійського уроку» за підписом Президента НОК України Сергія Бубки, 

олімпійську літературу та сувеніри з олімпійською символікою (значки, 

блокноти, лінійки, щоденники).  

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

06 вересня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення та  спеціалізованої інспекції Кіровоградської  міської  ради  

проведено  рейдове  відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі  по           

вул. Преображенській (біля ринку “Центральний”) та вул. Пашутінській. 

 В результаті рейдового відстеження несанкціонована торгівля 

призупинена. 

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна  робота стосовно недопущення  “стихійної“ 

торгівлі на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.   

 

   06 вересня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради та працівниками міської дружини проведено рейд з перевірки 

благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану 

вулиць: Мурманської, Великої Перспективної, Верхньої Пермської,  

Набережної, Єгорова, Дворцової, Руслана Слободянюка, Космонавта Попова, 

Юрія Коваленка, Ушакова, Олени Теліги, Желябова, Маяковського, 

Інтернаціональної, Солдатської, Романа Шухевича, Толстого, Партизанської, 

просп. Університетського та провулків Училищного, Кропивницького, 

Фортечного. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

10 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                             

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                  

22 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану. 
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                Соціальна політика 

06 вересня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція з 

державного бюджету на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам за вересень 2017 року у сумі 18 341,8 тис. грн, 

яка за інформацією фінансового управління міської ради перерахована у 

повному обсязі для проведення зазначених виплат управлінням соціального 

захисту населення районних у місті рад, а саме: Подільському району –           

6 401,9 тис. грн, Фортечному району – 11 939,9 тис. грн. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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