
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за 13 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

                 Висвітлення діяльності депутатів міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

13 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 секретар міської ради Табалов А.О., 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Грабенко О.В., депутати міської ради, представники політичних фракцій в 

міській раді, представники ТОВ «Магелан ПС» м. Києва, керівники 

виконавчих органів, представники засобів масової інформації. 

Розглянуто питання: пропозиції щодо закупівлі програмних комплексів 

міських геоінформаційних систем:  впровадження програмних комплексів 

містобудівного кадастру та впорядкування тимчасових споруд, впорядкування 

об’єктів зовнішньої реклами, обліку земельних ділянок на території міста 

Кропивницького та відповідних портальних рішень; про регулювання 

земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

13 грудня  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 

неможливість повернення раніше займаного приміщення – 1;                                             

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

дитиною – 1; про надання дозволів - 2; про позбавлення батьківських прав - 4; 

про визначення місця проживання – 1; про затвердження індивідуальних 

планів – 1. 

 

13 грудня в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради під головуванням 

заступника голови районної у місті 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: житлових субсидій - 39 

(призначено – 39); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -
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2 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 8 

(призначено – 6); пільги – 3 (призначено - 3). 

 

13 грудня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  

Розглянуто 35 протоколів, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою міста. 

На 22-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 12 справ закрито та 1 повернуто 

на доопрацювання.  

 

13 грудня 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 

внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті районної у                  

місті ради.  

        Розглянуто 282 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 11, пільги – 6, житлової субсидії -  200 

(відмовлено – 9), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 65 

(відмовлено – 9).                                                              

 

 13 грудня відбулося засідання робочої групи з питань легалізації і 

своєчасності виплати заробітної плати,  зайнятості населення, погашення 

заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у місті Кропивницькому ради.  

 На засідання були запрошені 14 керівників підприємств та фізичних       

осіб-підприємців Фортечного району.  

           Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію 

заробітної плати, про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і 

погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  

Заборгованість станом на 13 грудня 2017 року по економічно активних 

підприємствах складає  517,3 тис. грн. 

          Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано 

рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, 

легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.  

 
Діалог влади з народом 

 

13 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 12 заявників з питань: грейдерування та ремонту доріг, 
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асфальтування прибудинкової території, відновлення зовнішнього освітлення, 

ремонту труб водо- та теплопостачання, обрізки дерев, забезпечення дровами, 

надання дозволу на відключення від централізованого опалення учаснику 

АТО. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

13 грудня у приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулися 

дебати лідерів шкільного самоврядування закладів загальної середньої освіти 

міста та членів міського парламенту дітей (МПД) з секретарем міської ради 

Андрієм Табаловим, депутатами міської ради Олегом Краснокутським та 

Катериною Шамардіною на тему: «Сучасний лідер українського суспільства». 

Метою дебатів є встановлення діалогу між учнівською молоддю та владою 

міста і залучення кращої молоді до роботи в органах місцевого 

самоврядування. В ході дебатів був створений словесний портрет сучасного 

лідера українського суспільства та обговорені проблемні питання молодих 

лідерів шкільного самоврядування.  

 

13 грудня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 16 – ділова гра «Шляхами права». Учні 10-го класу комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий 

ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр» 

спілкувалися з юрисконсультом міського центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді Оксаною Вітковською. Школярам було цікаво і корисно 

довідатись про свої права, обов'язки та відповідальність. Було 

проведено ділову  гру «Шляхами права», огляд книжкової виставки 

«Знаємо права, виконуємо обов'язки». Присутні переглянули  відеофільм 

«Захищай свої права та права інших»; 

№ 8 – правовий орієнтир «Мої права – моє життя». Книжкова викладка 

«Від стародавніх джерел – до нових законів України» познайомила всіх 

бажаючих з правознавчою літературою з фондів бібліотеки. Відеомандрівка 

«Казки читай - порушень не допускай», на основі пригод казкових героїв, 

допомогла зрозуміти дітям свої права та обов’язки. Вікторина-гра «Скарбниця 

прав» сприяла перевірки на практиці знань, які діти отримали під час заходу.    

Дорослі користувачі мали змогу протягом дня знайти відповіді на питання, 

скориставшись Інтернетом та тематичними теками. 

 

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

заходи: ДЮКи «Чайка», «Гермес»  - написання листів-побажань Святому 

Миколаю; ДЮК «Чайка» - майстер-клас з виготовлення новорічних ялинкових 

прикрас. 
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До Дня вшaнувaння учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa ЧAЕС 
 

03 грудня, у переддень Дня вшaнувaння учaсників ліквідaції нaслідків 

aвaрії нa ЧAЕС, у приміщення міської рaди відбулoсь вручення мaтеріaльнoї 

дoпoмoги чорнобильцям І кaтегoрії 2 тa 3 груп інвaліднoсті. 

Відпoвіднo дo рішення викoнaвчoгo кoмітету Міськoї рaди міста 

Крoпивницькoгo мaтеріaльну дoпoмoгу в рoзмірі 500 гривень кoжнoму 

oтримaли 173 ліквідaтoри нaслідків aвaрії нa ЧAЕС І кaтегoрії 2 групи 

інвaліднoсті тa 195 oсіб 3 групи інвaліднoсті. 

Для герoїв-ліквідaтoрів музичні вітaння лунaли від вихoвaнців дитячого 

кoлективу “Нaдія”, учнів комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 

класами, центр дитячої та  юнацької творчості  «Сузір’я» тa кaмернoгo 

квінтету «Мініaтюрa» музичнoї шкoли № 3. 

 

 Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

13  грудня  муніципальним   патрулем   у   складі   спеціалістів управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції  проведено  рейдове  відстеження  місць 

несанкціонованої торгівлі на розі вулиць Преображенської та Пашутінської 

(біля ринку “Центральний”).   

На час проведення рейду несанкціонована торгівля домашньою птицею 

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.   

  

Житлово-комунальна сфера 
 

13 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: Тараса Карпи, Віктора Чміленка, Андріївської, Габдрахманова, 

Бєляєва, Преображенської, Карабінерної, Нижньої П’ятихатської, 

Середньоп’ятихатської, Верхньої П’ятихатської,  Сугокліївської, 

Олександрійської, Шевченка, Генерала Родимцева, Великої Перспективної, 

Пилипа Хмари, Івана Франка, Добровольського, Вокзальної, Миколи 

Левитського, Андрія Матвієнка, Хабаровської, Кримської, Десантників, 

Таврійської, проспекту Університетського та провулку Успенського. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

11 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                           

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано                     

42 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану. 
 

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


