
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за 04 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

04 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

 На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про затвердження Положення про управління освіти 

міської ради міста Кропивницького в новій редакції; про внесення змін до 

рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 

3921» («Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на                                             

2015 - 2017 роки», «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 

2015 - 2017 роки», «Про затвердження Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2015 - 2017 роки», «Про затвердження Міської цільової 

соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування,  на 2015 - 2017 роки»); про 

затвердження Міської програми “Молодь” на 2018 - 2020 роки; про 

затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 - 2020 роки; про 

затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на                           

2018 - 2020 роки; про затвердження Міської цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2018 - 2020 роки; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 833 «Про 

затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького 

на 2017 – 2020 роки»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 07 листопада 2013 року № 2524 «Про затвердження Програми 

“місцевих стимулів” для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на       

2013-2017 роки». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

04 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з керівниками 

житлово-комунальних підприємств міста. 

Розглянуті питання: про завершення робіт з прибирання та вивезення 

опалого листя з прилеглих та закріплених територій; про  ремонт зовнішніх 

мереж теплопостачання по вул. Волкова, 4 (корп. 1 - 5), 11 (корп. 1); про 
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утримання контейнерних майданчиків у належному санітарному стані; про 

виконання робіт з благоустрою територій, де проводились земляні роботи                     

з усунення аварійних ситуацій; про погашення заборгованості за спожитий 

природний газ та інші. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

04 грудня проведено лекцію на правову тематику для студентів 

будівельного коледжу в рамках тижня права за участю спеціалістів відділу 

сім’ї та молоді та голови ГО «Фонд сприяння розвитку правової освіти 

населення «Правник», представника державної служби України у справах 

ветеранів війни та антитерористичної операції Людмили  Гуріної. Розглянуто 

питання:  права та обов’язки неповнолітніх, конфлікти між підлітками та як їх 

уникнути, основи комунікації, ставлення до жінок та дітей, мовний конфлікт 

та шляхи його вирішення, основні засади Кримінального та 

Адміністративного кодексу України 

. 

 04 грудня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Промінь» - годину спілкування на тему: «Скажи насильству – 

ні!» в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»; ДЮК «Чайка» 

– виставку дитячих малюнків «Діти - проти насильства!»  в рамках 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»;  ДЮК «Гермес» – диспут на 

тему: «Скажи мені хто твій друг». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
   

04 грудня муніципальним   патрулем   у   складі начальників управлінь 

та спеціалістів управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового 

обслуговування населення та спеціалізованої інспекції, міської дружини   

проведено  рейдові  відстеження  місць  несанкціонованої  торгівлі  по             

вулицях Преображенській та Пашутінській (біля ринку “Центральний”). 

На  час  проведення рейду по вул. Преображенській несанкціонована 

торгівля відсутня, а по вул. Пашутінській - призупинена.      

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.   

  
 

 

Т.в.о. начальника організаціцного відділу     І.Штадченко 
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