
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за  17 січня 2018 року 
 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

17 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії міської ради 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: про безоплатну передачу завершеного будівництвом 

зовнішнього водопроводу у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ і міст Кіровоградської області; про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та 

основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки; про затвердження 

перспективного плану роботи міської ради на 2018 рік; про заходи щодо 

забезпечення регіональної мовної політики в місті Кропивницькому; про 

затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної 

спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки; про звіт щодо виконання 

Програми природоохоронних заходів місцевого значення за 2017 рік; про 

затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 

2018-2020 роки; про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

17 січня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося засідання міської комісії сприяння дотриманню законодавства про 

свободу совісті та релігійні організації. 

Розглянуті питання: про аналіз релігійної ситуації у місті 

Кропивницькому за  2017 рік; про  звернення мешканців щодо встановлення 

біля їх будинку по вул. Яновського, 153 поклонного хреста; про розгляд 

матеріалів, представлених для реєстрації релігійної громади “Церква “Дім 

благодаті”; про затвердження плану роботи комісії на 2018 рік. 

 

17 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання:  про встановлення опіки 

над дитиною – 1; про позбавлення батьківських прав - 2; про усиновлення  – 1; 

про реєстрацію новонародженої дитини – 1; про надання дозволів – 5. 
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17 січня 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 - 30 

(призначено – 28); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 8 

(призначено – 8); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям - 2 

(призначено - 2).  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

 17 січня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Ровесник» - виготовлення газети до Дня Соборності України 

«Моя Незалежна Україна!»; ДЮК «Юність» – майстер-клас із східного танцю. 

 

17 січня в навчально-виховному комплексі „Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад – центр естетичного виховання” проведено «Олімпійський день 

здоров'я», присвячений Дню Соборності України. У заході, організованому 

завдяки співпраці управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького, міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» і відділення Національного олімпійського комітету України в 

Кіровоградській області брали участь 90 школярів. Діти змагалися у 

спортивних конкурсах та перевірили свої знання, відповідаючи на запитання 

олімпійської вікторини.  

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи від 

обласного відділення НОК України. 

 

17 січня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 6 - день інформації «Що готує рік на рік?». Протягом дня користувачів 

інформували у вигляді «літературних гороскопів» про українських 

письменників-ювілярів у 2018 році та добірку новинок з українських 

видавництв на поточний рік. Користувачі ознайомилися з періодичними 

виданнями бібліотеки та новинками літератури, грали в літературну гру 

«Впізнай книгу за гороскопом»; 

 № 5 - літературне занурення з Ольгою Полевіною «Написане легким 

пером». Під час заходу голова обласного літоб’єднання «Степ» письменниця  

і  поетеса О.М. Полевіна розповіла про себе, свої творчі плани і задуми.  
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Молодий поет  С. Новицький  поділився  враженнями від спілкування з нею.          

З огляду літератури, представленої на виставці-інсталяції «Творча особистість 

- Ольга Полевіна», присутні дізналися про багатогранний талант пані Ольги. 

Бібліотека-філія отримала в подарунок  8  книг автора. 
 

Громадсько-політична акція протестного характеру 
 

17 січня о 10.00 на площі Героїв Майдану у рамках всеукраїнської акції 

Координаційна рада ветеранських і громадських організацій Кіровоградської 

області організувала мітинг за участю пенсіонерів Збройних сил України,        

МВС та інших силових відомств з вимогою перерахунку пенсій                        

пенсіонерів-силовиків. 

Кількість учасників — до 120 осіб. Акцію підтримали представники 

місцевих громадських організацій учасників АТО, “Союз Чорнобиль України”.  

Присутні підготували відповідне звернення з вимогами до голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації С. Кузьменка. 

Повідомлення про проведення даної акції до Міської ради міста 

Кропивницького не надходило. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

17 січня 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: Генерала Жадова, Космонавта Попова, Пацаєва, 

Волкова, Пашутіна, Шевченка, Гоголя, Великої Перспективної,  Короленка, 

Василя Нікітіна, Партизанської, Миколи Левитського, Степанова, 

Хабаровської, Кримської, Набережної, Київської, Вокзальної, Куроп’ятникова, 

Садової, Євгена Тельнова, Яновського, Соборної, провулку Фортечного, 

Студентського бульвару та проспекту Університетського 

За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                 

13 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                           

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                     

19 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 
 

17 січня на базі комунального закладу  «Навчально-виховне об’єднання 

№ 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» проведено нараду із заступниками директорів з 

навчально-виховної роботи, відповідальними за організацію харчування у 

закладах загальної середньої освіти. 

Розглянуто питання про організацію харчування дітей пільгових 

категорій у 2018 році. 
 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко 
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