
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за 05 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

05 грудня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 

ради. 

    Розглянуто 34 протоколи про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152, ч. 2 ст. 212-1, ч. 1, 2 ст. 181 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у 

вигляді штрафу по 5 протоколах на загальну суму 3740 грн. Закрито 

провадження по 25 протоколах. Розгляд матеріалів щодо 4 протоколів 

перенесено на наступне засідання. 
 

05 грудня під головуванням   заступника голови комісії Володимира 

Фундовного відбулося засідання громадської комісії з житлових питань. 

 Розглянуто 4 проекти рішень виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про взяття 

громадянина на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який належить до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького; про 

надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку; про внесення доповнення 

до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 12 вересня                 

2017 року № 429 “Про визнання такими, що втратили чинність рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради”. 
 Комісія також розглянула 2 звернення громадян з житлових питань. 
 

05 грудня начальник відділу фізичної культури та спорту міської ради 

Сергій Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуті питання: про тепловий режим у спортивних закладах; про 

участь у міських заходах з нагоди Міжнародного дня волонтерів та Дня 

Збройних Сил України; про підготовку до відкриття міського шахового клубу 

«Гамбіт»; про результати проходження диспансерних оглядів; про визначення 

відповідальних чергових у святкові дні; про збір інформації для формування 

річного звіту за формою 2-ФК та інші. 

 

05 грудня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий 

тиждень; про проведення заходів в рамках Всесвітньої акції «16 днів проти 

насильства»; про контроль за відвідуваністю груп в гуртках і секціях, 
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температурним режимом, санітарним станом прилеглої до клубів території та 

протипожежною безпекою. 

   

  05 грудня відбулася прес-конференція начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Родіона Владова. 

Мова йшла про впровадження електронної системи архітектурного і 

земельного кадастру Кропивницького, яка сприятиме відкритості розгляду 

всіх питань у сфері регулювання земельних відносин в обласному центрі.  

Родіон Владов також повідомив, що наступного тижня до 

Кропивницького завітає автор подібного електронного проекту, вже 

реалізованого у Києві. Він презентує свій програмний продукт на відкритому 

засіданні постійної комісії міської ради міста Кропивницького з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. Мінімальна вартість 

електронного кадастру складає близько 1,5 мільйонів гривень. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 05 грудня, у Мiжнародний день волонтерів, перед міською радою 

відбулася передача благодійної допомоги від медичних установ, навчальних 

закладів, дитячо-юнацьких клубів та небайдужих громадяни волонтерам 

громадської організації «Серця матерів Кіровоградщини», яку вони 

передадуть воїнам АТО. Було зiбрано понад дві сотні коробок iз продуктами, 

солодощами, подарунками, дитячими малюнками та побажаннями.  

 

05 грудня в дитячо-юнацькому клубі «Скіф»  відділу сім’ї та молоді 

проведено майстер-клас з виготовлення скриньки замовлень та день 

замовлення подарунків Діду Морозу. 

 

05 грудня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 2 – урок-тренінг «Третє тисячоліття – рабство існує». Спеціалісти 

міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Оксана 

Кліменченко та Тетяна Писарєва провели слайд-презентацію «Торгівля 

людьми». Протягом заходу присутні також  переглянули фільм «Життя на 

продаж: ні експлуатації та торгівлі людьми», прослухали огляд літератури та 

познайомилися з рекомендаційним списком літератури «Протидія торгівлі 

людьми», створеним бібліотекарями; 

№ 11 – зустріч поколінь «Солдат війни не вибирає». Свої вірші, 

присвячені воїнам АТО, читали члени літературного об’єднання «Парус» 

Валерій Аркадійович Михайлов та Михайло Олексійович Радкевич. 

Бібліотекарі і читачі з вдячністю прийняли в дарунок книги з автографами від 

поважних гостей – справжніх патріотів. 
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  05 грудня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна в рамках 

мистецького проекту «Галерея дитячого мистецтва» відбулася презентація 

виставки творів учнів Кіровоградської дитячої художньої школи                                        

ім. О. О. Осмьоркіна «Веселкові барви дитинства» до 125-річчя з дня 

народження О. Осмьоркіна. Було презентовано понад 80 творів юних 

художників віком від 11 до 16 років, виконаних в різних техніках під 

керівництвом викладачів Любові Кир'янової, Тетяни Бондар, Світлани 

Гноєвої, Олександри Кузнєцової, Ігоря Тимофієнко, Олександра Кривка, 

Володимира Плітіна та Олексія Лозинського. Презентовано живописні та 

графічні композиції, скульптурні доробки та декоративні вироби.  
 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 

05 грудня о 09.00 по вул. Великій Пермській, біля факультету фізичного 

виховання ЦДПУ ім. В. Винниченка, громадська організація “Озеленення 

Кропивницький” організувала акцію протесту проти вирубки дерев. Кількість 

учасників — 5 осіб. 
 

05 грудня на площі Героїв Майдану Координаційна рада ветеранських і 

громадських організацій Кіровоградської області організувала мітинг за 

участю пенсіонерів Збройних сил України, МВС та інших силових відомств 

“на знак протесту проти зволікання та небажання Кабінетом Міністрів України 

упродовж майже двох років всупереч чинному законодавству проводити 

кампанію по перерахунку пенсій пенсіонерів-силовиків”. Кількість учасників 

— до 200 осіб. 

Перед присутніми виступили представники Координаційної ради 

ветеранських і громадських організацій Кіровоградської області, які вимагали 

від влади здійснення перерахунку пенсій. Учасники заходу планують 

продовжити акцію протесту 07 грудня 2017 року. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Освіта 

 

05 грудня на базі центру методичної та соціально-психологічної служби 

управління освіти директор ЦМСПС Марцеліна Пахолівецька провела в 

режимі он-лайн нараду з директорами навчальних закладів міста. 

Розглянуто питання: про етапи впровадження інновацій в організацію 

методичної роботи; про підсумки проведення міського етапу конкурсу 

«Вчитель року - 2018»; про проведення он-лайн конкурсу на кращий урок з 

використанням інтерактивної дошки;  про оновлення інформації на сайті 

українського центру ЗНО; про організацію та проведення місячника морально-

правового виховання; про підсумки проведення міського етапу міжнародного 

конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика; про вплив  методичної  
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роботи  на стан викладання німецької та французької мов в навчальних 

закладах міста. 

 

05 грудня в загальноосвітніх навчальних закладах міста Кропивницького 

відбувся VIII Всеукраїнський інтерактивний  конкурс з англійської мови 

«Гринвіч». У конкурсі брали участь 1130 учнів 2-х-11-х класів. 

 

 

 

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