
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 20 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

20 грудня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії виконавчого комітету  міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуто питання та погоджено матеріали: про умовно – дострокове 

звільнення засуджених стосовно 8-х осіб; про заміну невідбутої частини 

строку покарання більш м’яким стосовно 4-х осіб. 

 

20 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 негативну поведінку та невідвідування навчального закладу учнем К*** – 

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

про доцільність повернення дитини на виховання в сім'ю – 1; про влаштування 

матері з дитиною до соціальгого гуртожитку – 1; про надання дозволів - 1;                  

про визначення порядку участі у виховання та спілкуванні з дитиною – 1. 

 

20 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                                

1 адресою та продовжити термін дії 10 дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами; відхилити пропозиції робочого органу щодо встановлення 

пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 3 адресами. 

 

 20 грудня  під головуванням начальника управління економіки Андрія 

Паливоди відбулося  засідання координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва. Розглянуто питання щодо виділення коштів на часткову 

компенсацію відсотків за кредитом, який отримано в банківській установі на 

реалізацію інвестиційного проекту «Відкриття цеху по виробництву крупи»  

ТОВ «Восход-86». 

 

 20 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-
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комунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з керівниками 

житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуті питання: про організацію цілодобового чергування 

працівників комунальних підприємств у разі погіршення погодних умов для 

запобігання виникненню аварійних ситуацій; про  організацію чергування 

працівників комунальних підприємств у вихідні та святкові дні; про посипання 

протиожеледною сумішшю прилеглих та закріплених територій; про 

прочищення зовнішніх (дворових) каналізаційних мереж; про благоустрій 

територій після проведення земляних робіт; про утримання будинкових 

газових мереж та інші. 

 

Діалог влади з народом 

 

 20 грудня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом громадян 

з особистих питань. На прийом звернулися 3 заявники з питання капітального 

ремонту зовнішнього освітлення прибудинкової території. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

20 грудня працівники служби у справах дітей привітали з Днем Святого 

Миколая вихованців дитячого будинку сімейного типу Кожанових та передали 

від імені міського голови Андрія Райковича солодкі подарунки. 

Родина Кожанових у якості опікунів на обліку служби у справах дітей 

перебуває з 2004 року. Саме тоді в їх сім’ї з’явилась перша підопічна дитина. 

Наразі у родині виховується 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

 

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

заходи: ДЮК «Зоряний» - підведення підсумків конкурсу дитячих малюнків 

«Різдвяна казка»;  ДЮК «Старт» – виховну годину «Ні – тютюнопалінню»;   

ДЮК «Чайка» – святково-розважальну ігрову програму до Дня Святого 

Миколая. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 20 грудня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції міської ради проведено рейдове відстеження 

території м. Кропивницького щодо законності передноворічного продажу 

ялинок та сосен: по вул. Космонавта Попова (між будинками  № 18-26),                       

вул. Пацаєва,  вул. Бєляєва, вул. Генерала Жадова та у  101-му мікрорайоні.                 

 Торгівля соснами та ялинками здійснювалася по вул. Космонавта 
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Попова, вул. Пацаєва (біля Будинку побуту), вул. Бєляєва (напроти будинку      

№ 7; напроти ринку «Бєляєвський», біля будинку № 11). Порушень не 

виявлено.  

 

Житлово-комунальна сфера 

 

20 грудня інспекторами спеціалізованої інспекції міської ради та 

працівниками міської дружини проведено рейд з перевірки благоустрою міста, 

у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Прирічної, 

Микитенка, Бобринецький шлях, Нижньої П’ятихатської, Верхньої 

П’ятихатської, Середньоп’ятихатської, Михайлівської, Покровської, 

Космонавта Попова, Генерала Жадова, Бєляєва, Генерала Родимцева, Пацаєва, 

Преображенської, Марка Вовчка, Дніпровської, Лахмана, Руслана 

Слободянюка, Степняка-Кравчинського, Вокзальної, Тобілевича, Івана 

Олінського, Гмирьова, Зінченка, Варшавської, Короленка, Миру, Василя 

Нікітіна,  проспекту Перемоги та провулку Великовисківського. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

14 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                           

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано                     

20 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 

 

20 грудня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 начальник 

управління освіти Лариса Костенко провела нараду з керівниками закладів 

загальної середньої освіти міста.   

Розглянуто питання: про виконання заходів міської програми  "Вчитель" 

у 2017 році; про підготовку та проведення новорічних та різдвяних свят; про 

стан організації  позакласної роботи та дозвілля учнів під час навчання та в 

канікулярний час; про вплив методичного супроводу на стан організації 

роботи бібліотек  в закладах освіти міста. 

 

20 грудня на базі центру методичної та соціально-психологічної служби 

управління освіти відбувся міський етап ХV Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації «Історія 

України і державотворення». 

У конкурсі брали участь 25 учнів з 9-ти закладів загальної середньої  

освіти. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           А.Бондаренко 
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