
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за 08 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

08 листопада 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. 

Розглянуті питання: про зняття з контролю окремих рішень 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання; про зміни до Регламенту 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання стосовно «Окремого порядку 

підготовки, розгляду та прийняття міською радою рішень із деяких питань»; 

про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

08 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про усиновлення – 1;                       

про припинення соціального супроводу сім'ї  - 1; про звільнення від 

повноважень піклувальника над дитиною та майном – 1; про надання                         

дозволів - 7; про позбавлення батьківських прав - 3; про влаштування дитини 

до будинку дитини - 1; про повернення дитини на виховання в сім'ю – 1;                       

про затвердження індивідуальних планів – 4. 

 

08 листопада заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Мосін провів робочу нараду, на якій 

обговорювалося питання вироблення стратегії теплозабезпечення міста. 

Олександр Мосін звернув увагу учасників наради на великий ступінь 

зношеності теплових мереж в обласному центрі.                                                                                      

У господарстві  комунального підприємства “Теплоенергетик” 130 кілометрів 

трубопроводів потребують ремонту, а на мережах ДП “Кіровоградтепло”                      

ТОВ «ЦНТІ УНГА» - близько 60 км. 

Заступник міського голови наголосив на тому, що теплогенеруючі 

підприємства міста у перспективі мають вдосконалювати технологічний 

процес, скорочувати споживання природного газу та кількість викидів 

парникових газів.  Програма енергоефективності, яку планується  реалізувати 

в обласному центрі і яка передбачає заміну старих вікон та дверей на нові у 
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під’їздах багатоквартирних будинків, сприятиме суттєвому зменшенню 

споживання природного газу. А також необхідно вирішити питання, чи 

повинні мешканці багатоповерхівок сплачувати за опалення підвалів та 

під’їздів у їхніх будинках. 

Результатом робочої наради стало досягнення домовленості опрацювати 

усі надані пропозиції щодо перспектив теплопостачання у місті, 

проаналізувати їх і на наступному засіданні визначити пріоритетні напрямки 

роботи у розробці схеми теплопостачання. 

 

08 листопада 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 - 4); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 10 (призначено - 10); житлових субсидій – 53      

(призначено - 53); пільг – 2 (призначено - 2). 

 

08 листопада під головуванням заступника голови Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося 

засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті.  

Розглянуто 12 протоколів, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                     

міста. 

На 5-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 4 справи закрито та розгляд                        

3-х справ перенесено на наступне засідання комісії. 

 

    Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

08  листопада в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Скіф» - годину спілкування «Тютюнокурінню – ні!», 

ДЮК «Моноліт» – змагання з армліфтингу до Всесвітнього дня дитини.  

08 листопада у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були 

проведені заходи: 

 № 8 - День бібліографії «У мові моїй - краса та неповторність». 

Колектив бібліотеки підготував для користувачів низку заходів, які тривали 

протягом дня. В читальному залі була оформлена тематична викладка 

літератури «Душа народу бринить у слові». Протягом «бібліо турне» 

бібліотекарі ознайомили з цікавими історичними фактами з мовознавства, а 

літературно-бібліографічний калейдоскоп «Дивослово» відкрив безмежний 
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світ інтернет-ресурсів з довідкових видань по мові. Для школярів актуальною 

стала презентація рекомендаційно-бібліографічного списку «Вчися! 

Дізнавайся! Дивуйся!», що відобразив у собі різноманітні мовні словники та 

довідники, які є у фонді бібліотеки. Використати на практиці рекомендації  

діти змогли у бібліографічному марафоні «Знайди слово»; 

№ 21 – день інформації «Краса і сила українського слова». 

Протягом дня в бібліотеці з метою популяризації української мови 

проводилася акція «Запитай мене солов’їною, відповім тобі калиновою». 

Відвідувачі мали змогу взяти участь у створенні поетичного відео- 

калейдоскопа «Мово моя українська», познайомитися з новою літературою з 

мовознавства; 

№ 18 – мовознавчу гру «Нас єднає мова». Бібліотекарі загадували дітям 

загадки, розповідали про красу української мови і розвивали мовлення малечі. 

 

До Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва 

 

08 листопада в Кіровоградській обласній філармонії відбувся звітний 

концерт художніх колективів, виконавців з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та аматорів народного мистецтва. На заході були 

присутні міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій 

Табалов.  

В концерті брали участь: зразковий хор молодших класів «Веселка» та 

хор старших класів «Согласіє» (керівники – Марія Кривко та Наталя 

Корсунова-Трибіненко); ансамбль струнно-смичкових інструментів 

«Дивосвіт» (керівники - Євгенія Малявкіна та Тетяна Саприкіна); лауреати 

міжнародних конкурсів Єлизавета Кравченко та Олеся Вдовиченко; вокальний 

ансамбль «Камертон» (керівник – Наталія Корсунова-Требіненко, 

концертмейстер – Оксана Бормінцева); камерний ансамбль «Натхнення» 

(керівники - Галина Єднак та Наталія Каратєєва); ансамбль бандуристів 

«Пелюстки надії» (керівник - Оксана Горобченко); капела бандуристів 

«Україночка» (керівники – Тетяна Поліщук та Еліна Калашникова); вокальний 

дует у складі Валерії Кривенко та Вероніки Габелко; ансамбль народних 

інструментів  «Музики» (керівник - Микола Хорунжий); квінтет саксофоністів 

(керівник - Іван Медніков); духовий оркестр «Сурми Єлисавета» (керівник – 

Богдан Максименко); хореографічний колектив «Родзинка» (керівник - Римма 

Казакова), лауреат міжнародного конкурсу - хореографічний ансамбль 

«Florence» (керівник - Валентин Кончаков). 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 08 листопада муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення,  

спеціалізованої інспекції та членів міської дружини проведено рейдове 

відстеження по вулицях Євгена Тельнова (біля ринку «Черемушки»),                           

Бєляєва (біля житлового будинку № 7).  

 Спеціалістом спеціалізованої інспекції складено 5 протоколів за                                 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні порушення. 

З торгуючими проведено роз`яснювальну роботу щодо дотримання 

вимог діючого законодавства стосовно роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків міста. 

Житлово-комунальна сфера 

 

08 листопада 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: Єгорова, Гагаріна, Карабінерної, Бєляєва, Пушкіна, Андріївської, 

Вокзальної, Воронцовської, Новгородської, Чайковського, Ярославської, 

Варшавської, Павла Сніцара, Братиславської, Добровольського, Євгена 

Тельнова, Комарова, Космонавта Попова, Генерала Жадова, Лелеківської, Лесі 

Українки, Джерельної, Кільцевої, Завадівської, Інженерної, Нижньої 

П'ятихатської  та проспекту Перемоги. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

11 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                             

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано              

36 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко 


	Події суспільно-політичного життя

