
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                             за 18 жовтня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

18 жовтня під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді Олега 

Краснокутського відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини. 

Розглянуті питання: про усиновлення – 1; про реєстрацію кандидатів в 

прийомну сім'ю – 1; про визначення місця проживання дітей – 3; про негайне 

відібрання дітей – 1; про влаштування дітей до будинку дитини «Наш дім» -1; 

про надання дозволів – 5. 

 

18 жовтня в приміщенні Кіровоградської міської ради відбувся         

тренінг-курс “Професійне спілкування” та “Етикет телефонних розмов” за 

участю психолога Кропивницького міського центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Оксани Клименченко. 

Адміністратори та інші працівники Центру надання адміністративних 

послуг мали можливість отримати доступні та лаконічні поради щодо манери 

спілкування з відвідувачами, а також спілкування з суб'єктами звернень у 

телефонному режимі. В ході тренінгу слухачі отримали багато корисної, 

структурованої та практичної інформації для саморозвитку та підвищення 

професійного рівня. 

 

18 жовтня в управлінні соціального захисту населення Подільської 

районної у місті Кропивницького ради проведено 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 – 6 (призначено - 6); житлових субсидій – 61      

(призначено - 59). 

 

 18 жовтня відбулося засідання робочої групи з питань легалізації і 

своєчасності виплати заробітної плати,  зайнятості населення, погашення 

заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат при 

виконавчому комітету Фортечної районної у місті Кропивницького ради. 

На засідання були запрошені 13 керівників підприємств та фізичних       

осіб-підприємців Фортечного району. З`явилися на засідання 11 керівників та 

фізичних осіб-підприємців. 
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Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію 

заробітної плати; дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і погашення 

заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  

 Заборгованість станом на 17 жовтня 2017 року по економічно активних 

підприємствах складає 2105,9 тис. грн. 

         Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано 

рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, 

легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.  

 

18 жовтня 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 при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

             Розглянуто 389 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 9 (призначено - 9),  житлової субсидії -                           

284 (призначено - 280), соціальних виплат внутрішньо переміщеним                        

особам - 89 (призначено - 80),  пільг - 7 (призначено - 7). 

 

Діалог влади з народом 

 

 18 жовтня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися  4 заявники з питань: 

ремонту теплової мережі до будинку; надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

18 жовтня в приміщенні Кіровоградської обласної філармонії 

відбулися урочистості з нагоди святкування 150-річчя державного 

навчального закладу «Кіровоградське вище професійне училище № 4». 

З вітальними словами до присутніх звернулася заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба та 

оголосила Подяку від виконавчого комітету та Кіровоградської міської ради 

одним із кращих працівників училища: викладачу предметів професійної 

підготовки Бублику Василю Михайловичу, викладачу інформатики Лафі 

Наталії Альфредівні, майстру виробничого навчання Ржевському Олександру 

Володимировичу. 

Від імені міського голови Андрія Райковича Наталія Дзюба вручила 

цінний подарунок колективу державного навчального закладу 

«Кіровоградське вище професійне училище № 4». 
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18 жовтня у бібліотеці-філії № 6 Кіровоградської МЦБС було 

проведене інтернет-знайомство «Парад книжок від українських 

письменників». Бібліотекарі запропонували юним читачам відео-перегляди 

про українських авторів та їх творчість, книги яких є в бібліотеці.  
 

18 жовтня в приміщені міської ради відбулось засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради, на якому 

представники студентського самоврядування, студентських рад, громадських 

організацій подали документи для оновлення складу Молодіжної ради, та 

відбулось знайомство з кандидатами на посаду голови.   
  

 18 жовтня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Чайка» – змагання з шашок;  ДЮК «Ровесник» - hand-made 

виробів з природного матеріалу.  

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

18 жовтня муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення та спеціалізованої інспекції проведено  рейдове відстеження місць 

несанкціонованої  торгівлі  по вул. Преображенській (біля ринку 

“Центральний”).    

 В результаті рейдового відстеження призупинена торгівля паштетом та 

кров'яною ковбасою домашнього виготовлення. 

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна  робота стосовно недопущення  “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків.   
 

Житлово-комунальна сфера 

18 жовтня інспекторами спеціалізованої інспекції та працівниками 

міської дружини проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого 

було здійснено обстеження санітарного стану вулиць:  Бобринецького шляху, 

Верхньої Пермської, Великої Перспективної, Маріупольської, Віктора 

Домонтовича, Євгена Сверстюка, Микитенка, Верхньої П'ятихатської, 

Пацаєва, Фісановича, Пашутінської, Маршала Конєва, Павла Сніцаря, 

Барболіна, Української, Межового Бульвару, Юрія Краснокутського, Генерала 

Родимцева, Андріївської, Руслана Слободянюка  та провулку Суворовського. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

4 протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені                                           

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                   

16 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
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Освіта 
 

18 жовтня на базі Кіровоградської міської психолого-медико-

педагогічної консультації завідувач консультації Олена Дорошенко провела 

семінар-практикум для заступників директорів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста, асистентів вчителів, вчителів дефектологів,  практичних 

психологів навчальних закладів міста з інклюзивними класами на тему: 

«Нормативно-правове забезпечення діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу з інклюзивним навчанням». 

Розглянуто питання:  про особливості організації навчання в закладі з 

інклюзивними класами, розподіл повноважень, програми навчання; про 

особливі умови корекційного процесу; про правові аспекти запровадження 

інклюзивної освіти; про порядок оплати праці педагогічним працівникам, які 

працюють у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних 

закладів; про індивідуальні заняття з корекції розвитку в інклюзивному класі, 

особливості застосування  методів клініко-психолого-педагогічного впливу. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу               О.Разуменко 
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