
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за 29 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

29 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 були присутні секретар міської ради Табалов А.О., 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Грабенко О.В., керівники виконавчих органів міської ради, представники 

засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: 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 
 

29 листопада міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду 

з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та 

запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: підсумків 

проведення чергового засідання сесії міської ради, в т.ч. щодо перейменування 

міської ради; персональної відповідальності посадових осіб місцевого 

самоврядування за якість підготовки проектів рішень міської ради з питань 

землекористування; проведення звіту за підсумками другого року роботи та 

необхідності вжиття заходів щодо виконання звернень громадян, що 

пролунали під час звіту, в т.ч. щодо роботи ТОВ «Екостайл», відкриття 

аптечних пунктів у віддалених мікрорайнах міста тощ; фінансування 

інвестиційних та кредитних проектів, в т.ч міжнародних; активізації роботи 

ГУЖКГ щодо створення ОСББ, підготовки економічно обгрунтованих 

проектів щодо створення управляючих компаній або сервісних центрів, 

посилення роз»яснювальної роботи щодо необхідності своєчасних 

розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги, щоденного огляду 

закріплених територій та оперативного вжиття заходів щодо усунення 

недоліків; вирішення проблеми газопопостачання та посилення уваги з боку 
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поліції за об»єктами газопостачання; надання дозволів на виконання земляних 

робіт тільки за узгодженням із заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосіним О.В.; наведення порядку на 

території міста (вивезення опалого листя, сміття, прибирання територій); 

вжиття заходів щодо поновлення кришок на технологічних колодязях, а 

поліції швидкого реагування та пошуку крадіїв; своєчасного реагування 

комунальних служб у зв»язку з погіршенням погодних умов (посипання 

піском доріг, тротуарів); проведення перевірок пожежної безпеки в закладах 

освіти та охорони здоров»я, особливо там, де будуть встановлені новорічні 

ялинки, та визначення відповідальних за техніку безпеки; організації 

привітання дітей усіх категорій зі святом Святого Миколая, новорічними та 

різдвяними святами; організації привітання військових частин та 

військовослужбовців, що перебувають в зоні антитерористичної операції, 

збору гуманітарної допомоги; забезпечення поліцією збереження об»єктів на 

площі Героїв Майдану та громадського порядку в місцях проведення масових 

святкових заходів, особливо там, де перебуватиме багато дітей. 
 

29 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 – 4; про 

надання дозволів - 2; про позбавлення батьківських прав - 3; про влаштування 

дитини до будинку дитини - 1; про надання дозволу на відрахування дитини з 

навчального закладу – 1; про визначення порядку участі у вихованні та 

спілкуванні з дітьми – 2; про визначення місця проживання – 1. 

 

29 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення: відкласти розгляд пропозиції робочого 

органу щодо встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої 

реклами за 14 адресами; відхилити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                               

2 адресами. 

 

29 листопада під головуванням заступника голови Подільської 

районної у місті Кропивницькому  ради Артема Постолатія проведено 

засідання комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, житлових субсидій та пільг.  
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Розглянуто  справ з питань призначення: житлових субсидій - 59 

(призначено – 58); державної соціальної допомоги малозабезпеченим                     

сім’ям - 3 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам – 13 (призначено – 13); надання призначення пільги – 1                           

(призначено - 1). 

 

 29 листопада під головуванням заступника голови Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання 

робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

та інших соціальних виплат. 

На засідання були запрошені керівники підприємств Подільського 

району м.Кропивницького: підприємства «Коопринок» Облспоживспілки, 

ТОВ «Консалтинговий центр Айко-сервіс», ТОВ «Ладок плюс», ПП «Авто-

шанс центр». 

Розглянуто питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про 

дотримання державних гарантій щодо мінімального розміру заробітної плати 

на підприємствах, в установах та організаціях Подільського району 

м.Кропивницького, звіт про виконання рішення попереднього засідання 

робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

та інших соціальних виплат, яке відбулося 31.10.2017. 

Прийнято рішення: здійснити обстеження ТОВ «Ладок плюс»,                              

ПП «Авто-шанс центр»; взяти до відома інформацію ТОВ «Консалтинговий 

центр Айко-сервіс», підприємства «Коопринок» Облспоживспілки. 

 

29 листопада під головуванням заступника голови Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення. На засідання були запрошені 3 фізичних осіб-підприємців. 

Розглянуто питання: про інформацію від Кропивницького об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області щодо 

страхувальників, які нараховують заробітну плату менше мінімального 

розміру, встановленого законодавством; про легалізацію виплати заробітної 

плати і зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського 

району м.Кропивницького. 

 

29 листопада під головуванням голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка 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 
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внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті районної у                  

місті ради.  

        Розглянуто 324 справи, в т.ч. щодо призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 8, пільги – 5, житлової субсидії -  246 

(відмовлено – 7), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 65 

(відмовлено  - 2).                                                              

 

Діалог влади з народом 

 

 29 листопада секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися  2 заявники з питання 

надання соціальної допомоги одиноким громадянам. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

29 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: Шатила, Тепличної, Соборної, Євгена Тельнова, Академіка Корольова, 

Габдрахманова, Пацаєва, Генерала Жадова, Гоголя, Ушакова, Єгорова, Великої 

Перспективної, Нижньої П’ятихатської, Луньова, Володі Дубініна, 

Мотокросної, Добролюбова, Салтикова-Щедріна, Родникової, Лесі Українки, 

Куроп’ятникова, Садової, Генерала Шумілова, Бобринецький шлях, Паризької 

комуни, Запорізької, Матросова, Далекосхідної, Каляєва, Преображенської, 

Генерала Родимцева, Сиваської, Чехова, Толстого, Олени Теліги, 

Добровольського та провулків Садового, Ламаного, Бережинського та 

Добролюбова. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

16 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                             

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано                    

51 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Охорона здоров»я 

 

29 листопада в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбувся 

семінар на тему: «Відкриті дані у сфері медицини» за участю представників 

управління охорони здоров'я, керівників лікувально-профілактичних закладів 

комунальної власності міста та осіб, відповідальних за  оприлюднення 

відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. 
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Освіта 

 

29 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" відбувся  

фінальний етап міського туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» 

в номінації «Фізична культура».  

За рішенням журі переможцем визнано Олега Білобабченка, вчителя 

фізичної культури комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання 

„Калинка”. 

 

29 листопада на базі комунальний заклад „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий 

юнацький центр „Перлинка” методист центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти Тетяна Кондратенко провела 

семінар-практикум для  директорів та завідувачів дитячо-юнацьких центрів з 

проблеми: «Позашкільна освіта як чинник формування ціннісних орієнтирів 

вихованців». Учасники семінару відвідали заняття військово-патріотичного 

гуртка «Джура», оглянули етнографічний куточок закладу «Берегиня», 

долучилися до виготовлення маскувальної сітки для воїнів АТО та                                       

листівки у форматі 3D. 

29 вересня  на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» проведено нараду із заступниками 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи та 

директорами центрів естетичного виховання. 

Розглянуто питання: про заходи з учнівською молоддю міста у грудні 

2017 року; про відзначення Міжнародного дня волонтерів; про старт 

проведення міського конкурсу на кращий захід національно-патріотичного 

спрямування серед загальноосвітніх та позашкільних закладів; про 

відзначення Дня Збройних Сил України; про увічнення пам’яті загиблих героїв 

АТО – випускників закладів освіти міста минулих років; про тематичні заходи 

до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС; про проведення Всеукраїнського тижня права та реалізацію 

просвітницького проекту «Права людини  -  Права дитини»; про організацію 

та проведення дебатів серед лідерів учнівського самоврядування закладів 

освіти міста, членів ради лідерів міського парламенту дітей (МПД) з 

депутатами міської ради «Сучасний лідер українського суспільства»; про 

організацію святкування учнівською молоддю міста Дня Святого Миколая. 
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29 листопада в залі Кіровоградської обласної філармонії відбулися 

урочистості з нагоди 20-річчя від дня заснування школи естетичного 

виховання та 35-річчя від заснування театру танцю «В гостях у казки» 

Народного художнього колективу України. 

З вітальними словами до присутніх звернулися секретар міської ради 

Андрій Табалов та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба. 

Андрій Табалов вручив Ірині Русул, заступнику директора школи 

естетичного виховання з навчально-виховної роботи, відзнаку «За заслуги                       

І ступеня», а Наталія Дзюба вручила Почесну грамоту міської ради та 

виконавчого комітету міста Тетяні Вощенко, акомпаніатору закладу, та 

Грамоту управління Кіровоградської міської ради Ларисі Куропятник, 

працівнику  закладу.  

 

 

Т.в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради                М.Смаглюк 
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