
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

  за 26 вересня 2017 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        26 вересня в приміщенні Кіровоградської міської ради відбулась планова 

прес-конференція начальника спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради Андрія Максюти. На прес-конференції йшла мова про заборону 

спалювання опалого листя. 

Посадовець наголосив, що зібране з прилеглих до будівель підприємств, 

установ та організацій територій листя приймається на полігон твердих 

побутових відходів у Кропивницькому безкоштовно. Більше того, з 

приватного сектору листя буде також вивозитися технікою ТОВ «Екостайл» і 

за кошти підприємства. Єдина умова - не змішувати листя із побутовим 

сміттям. 

Андрій Максюта звернув увагу власників приватних будинків на той факт, 

що в обласному центрі повністю відпала необхідність спалювати зібране 

листя. Вогнища, які незаконно розводять люди у своїх подвір”ях, крім того, 

що призведуть до штрафування порушників, додають непоправної шкоди 

здоров’ю людей і навколишньому середовищу. 

        26 вересня начальник відділу сім’ї та молоді міської ради Людмила 

Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз проведених до Дня 

партизанської слави та Міжнародного дня Миру заходів; про проведення 

заходів до Дня людей похилого віку та з нагоди Дня працівників освіти; 

контроль за відвідуваністю груп в гуртках і секціях, в тому числі 

госпрозрахункових, та за санітарним станом прилеглої до клубів території. 

 

 26 вересня в приміщенні Кіровоградської міської ради під 

головуванням  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради – голови комісії Наталії Дзюби відбулось засідання комісії з 

призначення іменних стипендій міського голови. Члени комісії визначили 

імена шести стипендіатів на 2017 – 2018 навчальний рік. Стипендія міського 

голови призначається студентам вищих навчальних закладів міста відповідно 

до рішення комісії і перераховується на картку студентів додатково до 

основної стипендії. 

 

26 вересня начальник відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради Сергій Колодяжний провів нараду з 

керівниками підпорядкованих спортивних закладів. Розглянуто питання про 

готовність закладів до опалювального сезону; про пожежну безпеку та 

санітарний стан у спортивних закладах; про проведення інвентаризації. 
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Керівникам надано завдання  підготувати звіти про виконану роботу за                 

9 місяців 2017 року. 

 

26 вересня начальник управління охорони здоров”я Кіровоградської 

міської ради Оксана Макарук, на виконання доручення міського голови на 

апаратній нараді 25 вересня, провела оперативну нараду з керівниками 

лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста щодо 

недопустимості вимагання коштів у населення за надані медичні послуги,  

випадків хабарництва та здирництва у підпорядкованих закладах, 

дотримання порядку прийому благодійної допомоги.  Прийняті відповідні 

рішення. 

 

Діалог влади з народом 

        26 вересня  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих 

питань. На прийом звернулося 6 заявників з питань не якісно  встановлених 

металопластикових вікон,  оформлення документів на земельну ділянку під 

гараж  та незаконного будівництва гаража та інших архітектурних споруд. 

 

 

Події суспільно-політичного життя 

                   

26 вересня в приміщенні Кіровоградської міської з робочим візитом 

перебували представники Спеціальної моніторингової групи ОБСЄ               

(СММ ОБСЄ) в Україні. Під час візиту керівник Дніпровського офісу СММ 

ОБСЄ в Україні Олег Старостін та спостерігач СММ ОБСЄ в Україні Войтек 

Кілдз зустрілися із заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександром Грабенком та керуючим справами 

виконавчого комітету міської ради Альвіною Бондаренко. Метою візитів 

представників Місії є налагодження та підтримка зв'язків з місцевою та 

регіональною владами, політичними силами, громадянським суспільством, а 

також різноманітними етнічними та релігійними групами. Цього разу 

представників Місії цікавили питання загальної політичної ситуації в 

обласному центрі, питання безпеки, а також питання, пов'язані з 

облаштуванням життя внутрішньо - переміщених осіб. Відповідаючи на 

запитання гостей, Олександр Грабенко відзначив, що загальнополітична 

ситуація у місті вже тривалий час є стабільною. Міська рада докладає 

максимум зусиль, щоб забезпечити дієвий діалог з громадою, зробити 

відкритими і прозорими всі процедури прийняття рішень - від кадрових до 

земельних. Не випадково місто Кропивницький ввійшло до п'ятірки найбільш 

відкритих міст у рейтинговому дослідженні 2016 року. Альвіна Бондаренко 

наголосила, що у процесі децентралізації міська влада отримала протягом 

2016-2017 років чималі додаткові повноваження, що, поряд із зростанням 

фінансового ресурсу, передбачає виконання нових управлінських 

повноважень. Керівники міста надали вичерпні відповіді на питання щодо 
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становища на  ринку праці, інвестиційного клімату, реформування економіки, 

облаштування проживання внутрішньо переміщених осіб (біженців зі Сходу 

України та АР Крим). Після робочої частини зустрічі гості оглянули Галерею 

Героїв, облаштовану на третьому поверсі приміщення міської ради. 

Інсталяція складається із 182 світлин загиблих Героїв АТО з усієї області та 

фотографій гарячих точок бойових дій, які стали символами героїзму наших 

воїнів: Донецький аеропорт, Дебальцеве, Савур Могила, Іловайськ… Обидві 

сторони висловили задоволення щодо одержаної у процесі обговорення 

інформації та побажання у майбутньому проводити такі зустрічі з 

представниками СММ ОБСЄ регулярно. 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        26 вересня в дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді з 

нагоди Дня туризму проведено вікторину «Стежками рідного міста». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Освіта 

        26 вересня під головуванням начальника управління освіти 

Кіровоградської міської ради – голови комісії Лариси Костенко відбулося 

засідання атестаційної комісії педагогічних працівників. Розглянуто питання: 

про ознайомлення членів атестаційної комісії з наказом управління освіти 

Кіровоградської міської ради від 18 вересня 2017 р № 737/о “Про проведення 

атестації педагогічних працівників у 2017 – 2018 н.р” та нормативно - 

правовою базою з питань атестації. Також присутні були ознайомлені з 

затвердженим графіком роботи атестаційної комісії на 2017-2018 навчальний 

рік. 

 
 

Ситуація на споживчому ринку 

        26 вересня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради проведено рейдове 

відстеження території м. Кропивницького по вул. Євгена Тельнова (біля 

ринку «Черемушки» ПП Кіровоград-Буд-Дизайн»).  

Громадянам, які здійснювали торгівлю овочами у невстановленому для 

торгівлі місці вручено 3 попередження щодо заборони торгівлі у 

невстановленому місті (мешканцям Кіровоградської області). Складено                 

1 протокол про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, та надано роз`яснення щодо 

дотримання вимог діючого законодавства стосовно роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на 

територію ринків міста. 

     

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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