
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за 05 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

                 Висвітлення діяльності депутатів міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

06 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання щодо регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
  06 грудня 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: погодити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                   

4 адресами; відхилити пропозиції робочого органу щодо встановлення 

пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 3 адресами. 

 
06 грудня під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олега Краснокутського відбулося засідання комісії з питань захисту прав 

дитини. Розглянуті питання: про усиновлення – 1; про встановлення опіки над 

майном дитини – 1; про встановлення опіки над дитиною – 1; про надання 

дозволів - 5; про позбавлення батьківських прав - 2; про поновлення прийомної 

сім'ї – 1; про поновлення дитячого будинку сімейного типу – 1; про 

припинення функціонування прийомної сім'ї – 1; про доцільність соціального 

супроводу сімей – 2; про доцільність припинення соціального супроводу                     

сім'ї – 1;  про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітніми дітьми – 1. 

 

06 грудня 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.  
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 Розглянуто  справ з питань призначення: житлових субсидій - 36 

(призначено – 35); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -

5 (призначено - 4); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 14 

(призначено – 13); пільги – 1 (призначено - 1). 

 

06 грудня відбувся семінар для голів квартальних комітетів 

Подільського району міста Кропивницького за участю голови Поділької 

райнної районної у місті ради Руслана Фросіняка.  

Розглянуто питання: про співпрацю дільничних інспекторів поліції                   

та голів квартальних комітетів Подільського району міста Кропивницького; 

про зміни у законодавстві щодо переоформлення особових рахунків, 

заключення договорів, тарифи та норми споживання на природний газ для 

населення у приватному секторі; про проведення роз’яснювальної роботи 

щодо утримання прилеглих територій в належному санітарному стані;                        

про співпрацю ТОВ «Екостайл» з головами квартальних комітетів; про 

реалізацію державних програм з питань надання соціальних послуг відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 

«Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального захисту 

обслуговування (надання соціальних послуг); про соціальний захист 

ветеранів. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

06 грудня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна 

привітала з 85-річчям Репетіло Лідію Григорівну, першу в Україні жінку, якій 

було присвоєно почесне звання «Мати-героїня», матір 11-х дітей, бабусю                       

19-х внуків та прабабусю 9-х правнуків, та передала її найщиріші вітання, 

побажання міцного здоров’я, сімейних гараздів від міського голови й 

секретаря міської ради . 

06 грудня в навчально-виховному об’єднанні № 32 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» 

проведено спортивно-виховний захід «Олімпійський день здоров'я», 

присвячений Дню Збройних Сил України. У заході, організованому завдяки 

співпраці відділу фізичної культури та спорту міської ради, міського центру 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області та дирекції 

навчального закладу взяли участь 75 дітей.  

На початку заходу всі його учасники дружно заспівали гімн України, а 

директор міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

Микола Аношкін привітав юних спортсменів і побажав їм вдалих стартів. 

Потім представники обласного відділення НОК України розповіли школярам 

про історію виникнення і проведення Олімпійських ігор. Діти перевірили свої 
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знання відповідаючи на запитання олімпійської вікторини та взяли участь у 

різноманітних спортивних змаганнях і конкурсах. 

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту міської ради, а також отримали сувеніри від обласного 

відділення Національного олімпійського комітету України.  

 

До Дня Збройних Сил України та Міжнародного дня волонтерів 

 

06 грудня відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних Сил України та 

Міжнародного дня волонтерів за участю керівництва області та міста, 

військовослужбовців і волонтерів. 

Від імені міського голови А.Райковича та депутатського корпусу 

Міської ради міста Кропивницького привітав військових та волонтерів зі 

святами та вручив їм заслужені відзнаки заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександр Грабенко. 

06 грудня у бібліотеці-філії Кіровоградської МЦБС була проведена 

зустріч з учасниками АТО «Є такий обов'язок – захищати Батьківщину». 

Під час заходу бібліотекарі разом з маленькими читачами вшанували 

світлу пам'ять тих, хто загинув на полях боїв з ворогом, та познайомили учнів 

з учасниками АТО, які живуть в нашому місті. Демонстрація книжкових 

виставок і показ відеофільму сприяли формуванню громадянської позиції 

юних громадян країни. 

 

06 грудня в загальноосвітніх навчальних закладах відбулися 

національно-патріотичні виховні  заходи з нагоди  Дня Збройних Сил України, 

а саме:  уроки козацького гарту, виховні години «Усі ми – хлопці козаки – 

захисники України»  із запрошенням учасників АТО та військовослужбовців 

третього окремого полку спеціального призначення, акція передачі подарунків 

від учнівської молоді та дітей  громадським волонтерським організаціям для 

воїнів АТО, а ще військово-спортивне свято "Україна - єдина країна".                            

До спортивних змагань та естафет були залучені військовослужбовці, 

учасники військових дій на сході країни та представники спортивних і 

військових організацій міста Кропивницького. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

06  грудня  муніципальним   патрулем   у   складі   спеціалістів управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції, працівників поліції  проведено  рейдові  відстеження  

місць несанкціонованої  торгівлі  по вул. Преображенській (біля будинку 

побуту), вул. Євгена Тельнова (біля АС-2) та вул. Бєляєва. 
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За результатами рейду спеціалістами спецінспекції складено                                       

5 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення,  працівником поліції   складено 1 протокол  за                               

статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

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 

 

06 грудня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з перевірки 

благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану 

вулиць: Дворцової, Озерної Балки, Павлова, Вокзальної, Євгена Тельнова, 

Бєляєва, Преображенської, Гагаріна, Варшавської, Юрія Краснокутського, 

Пирогова, Олени Теліги, Юрія Коваленка, Пацаєва, Волкова, Глинки, 

Комарова, Карусельної, Архітектора Паученка, Галушкіна, Воронцовської, 

Шевченка, Єгорова, Кримської, Воронізької, Запорізької, Андріївської, Івана 

Олінського, Руслана Слободянюка, Козакова, Київської, Криворізької, 

Прирічної, Очаківської, Микитенка та провулків Веселого, Короткого. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

16 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                           

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано                     

31 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

 

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

 


