
ЕКСПРЕС– ІНФОРМАЦІЯ 

  за 27 вересня 2017 року  

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

         27 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 комісії були 

присутні керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів 

масової інформації та громадськості.  Розглянуто питання щодо регулювання 

земельних відносин. 

 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        27 вересня під головуванням голови комісії, заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті питання: про 

надання дозволів – 3 ; про визначення місця проживання дітей - 1; про 

визначення порядку участі у вихованні дитини - 1; про позбавлення 

батьківських прав -1. 
 

        27 вересня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті ради Андрія 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 -                        

35 (призначено – 35); державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям -7 (призначено - 7); соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам – 12 (призначено – 11); пільги – 1 (призначено - 1). 
 

27 вересня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті ради Андрія Постолатія відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної у 

місті ради.   

Розглянуто 17 справ, що стосуються порушення ст.152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                 

м. Кіровограда. На 5 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, 

накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 7 справ закрито,           

4 перенесено на наступне засідання, та 1 справу повернуто на 

доопрацювання у спеціалізовану інспекцію Кіровоградської міської ради.  
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

27 вересня в приміщені  міської ради відбулось засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. Голова 

Молодіжної ради Микола Балєлов прозвітував про роботу за 2017 рік та 

склав свої повноваження. Оголошено набір нового складу Молодіжної ради. 

Вибори нового голови відбудуться 18 жовтня 2017 року. 

 

        27 вересня в дитячо-юнацькому клубі «Ровесник» відділу сім’ї та молоді 

міської ради з нагоди  Дня туризму проведено вікторину «Мандрівка – спосіб 

життя». 

  

        27 вересня в бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 1 – день краєзнавства «Місто моє, люблю я тебе».  
Метою заходу була популяризація краєзнавчої літератури, поглиблення 

знань з історії та культури рідного міста. Бібліотекарі ознайомили присутніх  

із найцікавішими надходженнями краєзнавчої літератури. Живий інтерес у 

відвідувачів бібліотеки викликала стендова презентація «Путівник мого 

мікрорайону».   

№ 16 – відео-подорож «Подорож до світу Василя Сухомлинського» в 

рамках підготовки до відзначення 100-річчя від дня народження                        

В. Сухомлинського. 

  

        27 вересня в літературно-меморіальному музеї І. К. Карпенка-Карого 

відбулося засідання філософсько-літературної майстерні. 

  Провідний екскурсовод музею музичної культури ім. Кароля 

Шимановського Олена Класова ознайомила присутніх з легендами нашого 

міста.  

 

Питання соціально-економічного стану 

                       Освіта 

27 вересня на базі КЗ «Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» спеціаліст відділу методичного забезпечення кадрової політики 

управління освіти міської ради Ольга Журавльова провела нараду з 

заступниками керівників загальноосвітніх навчальних закладів з виховної 

роботи та директорами центрів естетичного виховання. 

Розглянуто питання: про реалізацію проекту «Учнівська молодь у 

музеях та галереях міста»; про заходи національно-патріотичного 

спрямування з учнівською молоддю міста на І півріччя                                 

2017/2018 навчального року; про відзначення 76-ї річниці трагічних подій в 

урочищі «Зелена брама»; про відзначення 76-х роковин трагедії Бабиного 

Яру; про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 



 3 

пам’яті  Героїв Небесної Сотні; про проведення заходів з нагоди  відзначення 

Міжнародного дня громадян похилого віку у загальноосвітніх закладах міста; 

про заходи з нагоди відзначення 73-ї річниці визволення України від 

фашистських загарбників; про проведення обласної  акції «Зірка пам’яті»; 

про шефство та співпрацю з військовими частинами Збройних Сил України, 

Національної гвардії України; про відзначення  Дня Захисника України; про 

відзначення професійного свята Дня працівника освіти; про проведення 

заходів, присвячених 110-річчю з дня народження видатного поета, нашого 

земляка, Арсенія Тарковського; про проведення «Європейського тижня 

місцевої демократії».  

 

                                                    До державних свят 

27 вересня в залі Кіровоградської обласної філармонії відбулися 

урочистості та святковий концерт з нагоди Дня працівників освіти. 

  З вітальними словами до присутніх звернулися міський голова Андрій 

Райкович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Наталія Дзюба та начальник управління освіти Кіровоградської міської 

ради Лариса Костенко, які відзначили найкращих педагогічних працівників 

закладів освіти міста, та вручили міську премію ім. В. Сухомлинського,  

грамоти та подяки  Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету. 

 

        27 вересня з нагоди відзначення Дня туризму відбулася екскурсія 

«Легендами нашого міста». Містяни пізнавали таємниці і легенди рідного 

міста під час пішої екскурсії по вулиці Дворцовій, яку провела екскурсовод-

краєзнавець, головний зберігач фондів музею музичної культури                                 

ім. К. Шимановського, лауреат премії імені Ястребова Олена Класова. 

 

 

Ситуація на споживчому ринку 

 27 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. Вокзальній (біля будинку       

№ 37/16). Громадянам, які здійснювали торгівлю овочами  у 

невстановленому для торгівлі місці вручено 4 попередження щодо заборони 

торгівлі у невстановленому місті (мешканцям Кіровоградської області). 

Складено 1 протокол про адміністративні правопорушення за ст. 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення; торгуючим надано 

роз`яснення щодо дотримання вимог діючого законодавства стосовно 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами, та запропоновано перейти 

здійснювати торгівлю на територію ринків міста. 
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Житлово-комунальна сфера 

  

        27 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: Київської, Вокзальної, Озерної балки, Сергія Сєнчева, Дарвіна, 

Івана Похитонова, Гоголя, Покровської, Преображенської, Юрія 

Краснокутського, Гуляницького, Варшавської, Прирічної, Микитенка, Ольги 

Кобилянської, Марії Заньковецької, Шкільної, Героїв України, Генерала 

Жадова, Волкова, Чайковського, Запорізької, Верхньої Пермської, 

Бобринецького шляху, проспекту Перемоги, проїзду Тінистого та провулку 

Тракторного. За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено               

10 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачених ст. 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та надано                          

15 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                         А.Бондаренко 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разуменко 22 27 29 
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