
ЕКСПРЕС– ІНФОРМАЦІЯ 

  за 04 вересня 2017 року  

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

         04 жовтня 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 постійної комісії були присутні керівники виконавчих органів 

міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості. 

На засіданні комісії розглянуті питання щодо регулювання земельних 

відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

04 жовтня 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 

утворення прийомної сім'ї та влаштування дітей -1; про усиновлення – 4; про 

позбавлення батьківських прав – 4; про реєстрацію народження дитини - 1; 

про надання дозволів - 2; про влаштування дитини -1; про взяття під 

соціальний супровід сім”ї – 2. 

 

04 жовтня в приміщенні Кіровоградської міської ради голова 

Подільської районної у місті ради Руслан Фросіняк провів семінар голів 

квартальних комітетів Подільського району . 

На семінарі розглядалися наступні питання: про співпрацю                         

ТОВ «Екостайл» з головами квартальних комітетів, про порядок призначення 

субсидій на опалювальний період, про соціальний захист ветеранів, про 

надання інформації до Кропивницького міського військового комісаріату. 

 

04 жовтня в приміщенні управління соціального захисту населення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради під головуванням голови 

комісії 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: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 2 (призначено 2); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 15 (призначено 14); житлових субсидій – 66       

(призначено 65); пільг – 1 (призначено 1). 
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Події суспільно-політичного життя 

До святкових дат 

        04 жовтня на території військової частини А 0680 Збройних Сил 

України за участю міського голови Андрія Райковича відбулися урочистості 

з нагоди 55-ої річниці з дня створення військової частини. Очільник міста 

привітав особовий склад та вручив 3 кращим військовослужбовцям відзнаки 

Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету за особистий внесок у 

справу захисту державного суверенітету та територіальної цілісності 

України, зразкове виконання службових обов’язків, та заохотив цінним 

подарунком (годинником наручним) Трепака Олександра Сергійовича, 

командира військової частини, полковника . Оскільки вже другий рік міська 

влада опікується оновленням обладнання харчоблоку 3-го полку, то міський 

голова передав завідувачу їдальнею Тетяні Бородіній паспорти на чотири 

бойлери, холодильник та холодильну камеру. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        04 жовтня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 6 – віртуальна географічна мандрівка „Україна унікальна, Україна 

надзвичайна”. Протягом дня відвідувачі мали можливість дізнатися про види 

туризму, віртуально побувати в мальовничих місцях України.   

№ 12 – екологічний ерудиціон «Чи знаєш ти, як природу зберегти?». Юні 

користувачі відправились у подорож сторінками «Червоної книги». 

Змістовно пройшла гра «Екологічний ерудиціон». А для маленьких 

користувачів в цей день відбулися голосні читання на тему: «Подбайте про 

братів ваших менших» в рамках обласної бібліоакції «Читай, я буду 

слухати». 

№ 1 – виховна година «Іде назустріч юним, мудрість сивочола». На заході 

бібліотекарі говорили про рису характеру, яка притаманна кожній порядній 

людини – повагу до старших. Діти цікаво розповідали про своїх дідусів і 

бабусь. Активно приймали участь у вирішенні проблемних ситуацій-завдань. 

Наприкінці заходу бібліотекарі презентували тематичну викладку «Читай 

книги і вчися бути людяним», на якій була представлені оповідання, казки, 

вірші, легенди.    

№ 8 – літературно-музична вітальня «Зорепадом летять роки». 

  

        04 жовтня в дитячо-юнацькому клубі відділу сім’ї та молоді «Чайка» 

проведено диспут на тему: «Підростаюче покоління потребує захисту». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

        04 жовтня  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба, начальник управління освіти Лариса Костенко 

відвідали комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання 
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„Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький 

центр „Перлинка” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” та   

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області з метою перевірки якості ремонтних робіт в 

вищезазначених навчальних закладах.  

 

Житлово-комунальна сфера 

             04 жовтня 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: Юрія Краснокутського, Короленка, Варшавської, Канізької, 

Чехова. Преображенської, Євгена Тельнова, Глинки, Павла Рябкова, 

Пушкіна, Полярної, Вокзальної, Квіткової, Маріупольської, Євгена 

Сверстюка, Микитенка, Віктора Пояркова, Пацаєва, Космонавта Попова, 

Гмирьова, Тараса Карпи, Генерала Шумілова, Верхньої Пермської, а також 

проспекту Університетського, площ Богдана Хмельницького та Дружби 

народів. За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                   

13 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачених                

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та надано              

16 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Ситуація на споживчому ринку 

        04 жовтня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради та міської дружини 

проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі по вул. 

Вокзальній,37/16, вул. Пацаєва, вул. Попова та просп. Університетському. В 

результаті рейдового відстеження спеціалістами спеціалізованої інспекції 

складено 2 протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених 

місцях, проведена роз’яснювальна та попереджувальна робота стосовно 

заборони “стихійної“ торгівлі на тротуарах міста, газонах та біля житлових 

будинків. Торгівцям запропоновано реалізовувати сільськогосподарську 

продукцію в спеціально відведених місцях та на ринках міста Кіровограда. 

 

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                 О.Разуменко 

                                        
 

 

 

 

Разуменко 22 27 29 
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