
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  13 вересня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

13 вересня 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: про внесення змін до Заходів щодо реалізації 

Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2017 рік, 

затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року 

№ 846; про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

13 вересня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії                

з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про встановлення порядку 

участі у вихованні дітей - 1; про надання дозволу - 2; про реєстрацію кандидата 

в усиновлювачі -1; про погодження зняття з реєстрації дитини -1; про 

встановлення опіки -1; про встановлення опіки над майном дітей -1; про 

позбавлення батьківських прав -1; про влаштування дитини до дитячого будинку 

«Наш дім» -1; про влаштування дитини до Будинку дитини -1. 

 

13 вересня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на 

заміщення посад у відділі по роботі із засобами масової інформації та управлінні 

містобудування та архітектури. 

У конкурсному відборі брали участь 6 претендентів. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити: 

на посаду головного спеціаліста відділу по роботі із засобами масової інформації 

Вьюна Ігоря Васильовича; на посаду начальника відділу з охорони культурної 

спадщини управління містобудування та архітектури Лісняк Надію Анатоліївну; 

на посаду головного спеціаліста відділу з охорони культурної спадщини 

управління містобудування та архітектури Черкасську Катерину Володимирівну. 

Також рекомендовано зарахувати до кадрового резерву Таращука Дмитра 

Євгеновича та Покотиленко Ірину Валентинівну.   
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13 вересня 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: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 4 (призначено - 3); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 16 (призначено - 9); житлових субсидій – 24      

(призначено - 24); пільг – 5 (призначено - 5). 

13 вересня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті районної у місті ради 

Розглянуто 18 протоколів, що стосуються порушення ст.152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                     

міста. 

На 6-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 11 справ закрито та 1 справу 

повернуто на доопрацювання до спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради. 

 

Діалог влади з народом 

  

13 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 10 заявників з питань: загородження проїзду між 

будинками по вул. О.Ольжича, забудови торговельними павільйонами по               

вул. Яновського. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

13 вересня в приміщені міської ради відбулось засідання Молодіжної ради 

при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. Розглянуто питання про 

підготовку та проведення заходів з нагоди відзначення 263-ї річниці від 

заснування міста. 

До Дня міста 

 

13 вересня в комунальному закладі «Лікарня швидкої медичної допомоги» 

відбулося відкриття сучасного відділення гострої судинної неврологічної 

патології (інсультний центр). В урочистостях брали участь міський голова 

Андрій Райкович, народний депутат України Костянтин Яриніч, голова обласної 
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ради Олександр Чорноіваненко,  секретар міської ради Андрій Табалов, депутати 

місцевих рад, медична спільнота міста. 

Інсультний центр наразі є єдиним спеціалізованим відділенням такого 

профілю не лише в м.Кропивницькому, а й на Кіровоградщині. Розрахований він 

на 50 ліжок, а палата інтенсивної терапії на 5 ліжок. 

Перших пацієнтів у відділенні приймуть вже 19 вересня. 

 

13 вересня в дитячо-юнацькому клубі «Луч» відділу сім’ї та молоді               

(вул. Велика Перспективна, 6/3-б) відбулось спортивне свято з нагоди 

відзначення 263-ї річниці від дня заснування міста. 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 13 вересня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради проведено рейдове 

відстеження по вул. Євгена Тельнова (біля ринку «Черемушки»). 

 Спеціалістами спеціалізованої інспекції вручено 5 попереджень 

громадянам, які здійснювали торгівлю овочами  у невстановленому для торгівлі 

місці.   

 

Житлово-комунальна сфера 

 

13 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: Сергія 

Гришина, Преображенської, Шевченка, Великої Перспективної, Арсенія 

Тарковського, Панаса Михалевича, Бєлінського, Виставочної, Чигиринської, 

Бєляєва, Родникової, Євгена Тельнова, Полтавської, Садової, Солдатської. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

18 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені  ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, та виписано 12 попереджень щодо 

усунення недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 

 

13 вересня відбулося засідання комісії по нагородженню міською 

педагогічною премією ім. В.Сухомлинського. На конкурс було  представлено                   

7 кандидатів. Комісія одноголосно обрала п»ятьох, що передбачено Положенням 

про міську педагогічну премію ім. В.Сухомлинського. Нагородження 

відбудеться  27 вересня 2017 року під час урочистостей з нагоди Дня працівників 

освіти України. 
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13 вересня на базі обласної універсальної наукової бібліотеки                                        

ім. Дмитра Чижевського методист центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти Ірина Таран, вчителі англійської мови 

комунального закладу „Навчально-виховне об’єднання „Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня „Гармонія” – гімназія імені 

Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання „Контакт” Ганна Дудич та 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 25  „Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей”, центр позашкільного 

виховання «Ліра»  Олеся Гудименко провели засідання творчої майстерні 

вчителів англійської мови з проблеми: «Міжнародні он-лайн платформи для 

організації проектної  діяльності на уроці іноземної мови».  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради А.Бондаренко 
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