
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 27 грудня 2017 року 
м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

27 грудня  під головуванням голови комісії, 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 встановлення опіки над дитиною – 1; про відібрання 

дитини без позбавлення батьківських прав – 1; про взяття сім'ї під соціальний 

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

надання дозволу забрати дитину на канікулярний час – 1; про надання         

дозволів - 3; про визначення порядку участі у виховання та спілкуванні з 

дитиною – 2; про визначення місця проживання дитини -1. 

 

27 грудня  під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у м.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.  

Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 2 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 9 (призначено - 7); житлових субсидій – 23      

(призначено - 23). 

27 грудня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у м.Кропивницькому ради Артема  Постолатія відбулося 

засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті районної у місті 

ради. 

Розглянуто 23 протоколи, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                     

міста. 

На 11-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 6 справ закрито та розгляд                        

6 справ перенесено на наступне засідання комісії. 

 

Діалог влади з народом 

 

 27 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернувся один заявник з питання перевірки дотримання 

будівельних норм. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика. 

 

27 грудня відбулась зустріч заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби з молодіжним активом 

обласного центру з нагоди участі у національному конкурсі «Молодіжна 

столиця України». На зустрічі також були присутні: начальник відділу сім’ї та 

молоді міської ради Людмила Дорохіна, директор комплексної дитячо-

юнацької спортивної школи № 3 Євген Савранський, координатор 

національного конкурсу "Молодіжна столиця України" в місті 

Кропивницькому Яна Сапожнікова, представники громадських організацій, 

члени Молодіжної ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, представники Молодіжного парламенту та студентського 

самоврядування. Учасники заходу презентували свої доповіді, які були 

поділені на кілька блоків: політичний, соціально-економічний та культурний.  

 

27  листопада в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «КМТ» – новорічний концерт для студентів коледжу;  

ДЮК «Гірник» – конкурс на найкращу цукерку; ДЮК «Старт» – спортивно- 

розважальна програма; ДЮК «Юність» – розважально-ігрова програма;                                

ДЮК «Ровесник» – святково-новорічна ігрова програма.  

 

27 грудня у бібліотеці-філії № 12 Кіровоградської МЦБС відбулася 

етикет-лотерея «Чарівні етикетки» в рамках засідання клубу за інтересами 

«Книжкові посиденьки». Члени клубу здійснили подорож до Японії. 

Віртуальна мандрівка «Країна Ранкового Сонця» познайомила їх з історією і 

культурою цієї країни, відкрила секрети мистецтва ікебани ти орігамі, дала 

змогу помилуватися сніговими скульптурами на знаменитому фестивалі в 

Саппоро. 

 

 Громадсько-політична акція протестного характеру 
 

27 грудня о 10.00 на площі Героїв Майдану за ініціативи Мар'янівського 

сільського голови Тененики Олександра Миколайовича  проводилося мирне 

зібрання з метою прискорення вирішення питання щодо добровільного 

об'єднання територіальних громад сіл Мар'янівка, Олексіївка, Вись, Матусівка, 

Павлівка, Заріччя, Ковалівка Мар'янівської сільської ради Маловисківського 

району Кіровоградської області та сіл Веселівка, Арсенівка Веселівської 

сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області. Кількість 

учасників — до 50 осіб. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

27 грудня інспекторами спеціалізованої інспекції міської ради та 
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працівниками міської дружини проведено рейд з перевірки благоустрою міста, 

у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Юрія 

Олефіренка, Симона Петлюри, Преображенської, Гоголя, Нейгауза, Бєляєва, 

Академіка Корольова, Вокзальної, Єгорова, Шевченка, Енергетиків, Євгена 

Тельнова, Полтавської, Євгена Маланюка, Нижньої П’ятихатської, 

Сугокліївської, Віктора Пояркова,   Микитенка, Євгена Сверстюка, Генерала 

Шумілова, Садової, Паризької комуни, Соборної, Юрія Коваленка, Пацаєва, 

Героїв України, Космонавта Попова, Комарова, Козакова, Руслана 

Слободянюка, Салтикова-Щедріна, Казанської, Генерала Родимцева, 

Братиславської  та провулків Успенського, Громадянського. 

За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

9 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                               

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                    

32 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 
 

27 грудня  на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» спеціаліст відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти Ольга Журавльова провела 

нараду із заступниками керівників закладів загальної середньої освіти з 

виховної роботи та директорами центрів естетичного виховання. 

Розглянуто питання: про виконання Указу Президента України                              

від 13.10. 2015 р. № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016-2020 роки»; про активізацію проведення обласної  

акції «Зірка пам’яті»; про залучення учнів  до роботи зі збору спогадів 

учасників Революції Гідності; про організацію та проведення заходів з нагоди: 

74-ї річниці визволення м. Кіровограда (Кропивницького) від фашистських 

загарбників, Дня Соборності України, Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту, Дня пам’яті Героїв Крут;  про участь у Всеукраїнському конкурсі 

наукових робіт «Права людини крізь призму сучасності: розвиток, досвід та 

перспективи»; про Всеукраїнський конкурс ессе «Я – європеєць» та інші. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           А.Бондаренко 
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