
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                               за 27 березня 2018 року 
 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

27 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про затвердження істотних умов договору 

енергосервісу; про внесення змін до місцевого бюджету щодо підвищення 

посадових окладів педагогічних працівників; про затвердження Положення 

про Кропівницький міський центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді 

в новій редакції; про долучення до проведення Всеукраїнського заходу 

«Естафета єднання»; про виділення коштів на відшкодування витрат для 

проведення поховання; про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста; про уповноваження управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького на проведення конкурсу на зайняття посади 

керівника комунального закладу охорони здоров’я міста Кропивницького; про 

надання дозволу на безоплатну передачу автомобілів. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

27 березня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуто 25 питань, з них прийнято 24 питання, серед яких:                              

про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти міста; про організацію проведення призову громадян України                                                  

м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року; 

про закінчення опалювального сезону 2017/2018 року. 

 

 27 березня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина 

Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провели 

нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за минулий 

тиждень; про підготовку та проведення заходів до свята Великодня (міського 

фестивалю «Писанкове диво») та Всесвітнього дня здоров’я; про проведення 

атестації педагогічних працівників; про контроль за температурним режимом, 
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відвідуваністю груп в гуртках і секціях, санітарним станом прилеглої до клубів 

території та протипожежною безпекою. 

   

27 березня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуто питання:  про тепловий режим у спортивних закладах; про 

неухильне дотримання чинного законодавства при наданні в оренду 

спортивних споруд; про спортивні результати вихованців дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл; про підготовку до проведення чемпіонату України з 

велоспорту; про проведення спортивних заходів з нагоди Всесвітнього дня 

здоров’я; про підготовку звітів за перший квартал 2018 року; про забезпечення 

участі спортсменів міста в чемпіонатах України з видів спорту в квітні                     

2018 року; про участь у змаганнях дитячо-юнацької футбольної ліги України 

та всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги України; про придбання 

господарчого інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тощо. 

 

27 березня відбулася прес-конференція начальника спеціалізованої 

інспекції Андрія Максюти. Мова йшла про забезпечення належного 

утримання території обласного центру, його прибирання та благоустрій. 

За інформацією Андрія Максюти, впродовж першого кварталу                              

2018 року інспекторами складено 373 адміністративні протоколи на 

порушників правил благоустрою міста. 

 Очільник спецінспекції звернув увагу кропивничан на те, що з 02 квітня 

стартує місячник з озеленення, прибирання та благоустрою території міста, 

який триватиме по 30 квітня. 21 та 28 квітня визначені Днями довкілля. 

 

27 березня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої 

групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших 

соціальних виплат. 

На засідання були запрошені керівники підприємств, установ та 

організацій Подільського району м.Кропивницького: Кіровоградська обласна 

спілка споживчих товариств; ТОВ «Джеовіт»; Кіровоградський медичний 

коледж ім. Є.Й. Мухіна; державний навчальний заклад «Кропивницький 

професійний ліцей побутового обслуговування»; Кіровоградська обласна 

організація українського товариства мисливців і рибалок;                                                  

ТОВ «Стокхолдер-сервіс». 

Розглянуті питання: про  стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; про 

дотримання державних гарантій щодо мінімального розміру заробітної плати 

на підприємствах, в установах та організаціях Подільського району 

м.Кропивницького; звіт про виконання рішення попереднього засідання 

робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

та інших соціальних виплат, яке відбулося 26.02.2018. 
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27 березня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої 

групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 

На засідання були запрошені дві особи-фізичні підприємці.  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 23 по 27 березня в м. Коломиї (Івано-Франківська область) проводився 

чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед вихованців ДЮСШ та 

СДЮШОР. Змагання зібрали біля 350 спортсменів із 23-х регіонів України. 

Вихованки КДЮСШ № 2 Міської ради міста Кропивницького Аміна 

Мелешко та Валерія Марущак стали чемпіонами України серед спортсменів 

2003 – 2004 р. н., а їх одноклубниця Марія Козир завоювала срібну медаль. 

Тренують спортсменів В'ячеслав Жуков і Юлія Кондратенко. 

 

27 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 13 – виставка «Сонце Ренесансу» з нагоди 535-річчя від дня 

народження Рафаеля. Бібліотекарі підготували виставку та представили огляд 

літератури, де підібрали матеріали про життя й творчість великого 

італійського художника. Користувачів ознайомили зі статтями енциклопедій, 

представлених на виставці, репродукціями картин художника. В читальному 

залі підготували відеофільм про життя і творчість Рафаеля; 

№ 12 – театральна мозаїка «Запрошуємо до театру» з нагоди 

Міжнародного дня театру. Бібліотекарі провели з юними читачами цікаву 

театрально-літературну зустріч «Чарівний світ театру». Діти подивилися 

відео-презентації про давній театр Греції та корифеїв українського театру, 

брали участь у веселій вікторині «Що ти знаєш про театр» та спробували себе 

в якості акторів в міні-виставі «Боязливий король»; 

№ 1 – відеомандрівка «Краса і велич нашого театру». До уваги 

користувачів було запропоновано перегляд відеосюжетів «Театр 

Кропивницького», «Відомі театри світу», які дали можливість читачам 

поринути в атмосферу свята, духовності, високої культури. Підсумком заходу 

була презентація книжкової викладки «З історії театру та його корифеїв»; 

 центральна бібліотека – арт-толока «Секрети вашої краси». Головною 

метою заходу було донесення до читачок думки, що зовнішня краса жінки 

тісно пов’язана з її фізичним і духовним станом. Слайд-презетація з порадами 

дієтолога, психолога, лікаря та відомих особистостей залишила приємне 

враження у користувачів бібліотеки. Для підбору індивідуальної програми по 

догляду за шкірою у весняний період до бібліотеки завітала візажист Алла 

Красножонова. Вона провела для присутніх майстер-клас з краси, на якому 

розповіла про основні етапи при догляді за обличчям певного типу шкіри. 

 Бібліотекар Марина Пархоменко вже не перший раз виступала в ролі 

перукаря: дівчатам ажурно заплітала коси. Із захопленням учасники заходу 
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роздивлялися роботи бібліотекаря Оксани Монзалевської, яка прикрашає 

вишивкою не тільки свою домівку, але й одяг. Також в читальному залі 

бібліотеки було організовано перегляд літератури «Секрети молодості і 

краси». 
 

Питання соціально-економічного стан 

Ситуація на споживчому ринку 

     

 27 березня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького, міської дружини м. Кропивницького, 

представника поліції проведено рейдове відстеження по вул. Преображенській 

щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами. 

         Спеціалістом спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького за фактом виявлених порушень (торгівля тушками кур, 

яблуками) складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення за        

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення 

Правил благоустрою міста, торгівля у невстановленому місті). 

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.   

 

Освіта 

 

27 березня  на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса 

Костенко провела нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти 

міста.   

Розглянуто питання: про стан попередження травматизму та створення 

безпечних умов праці в управлінні освіти міста та закладах освіти; про стан 

роботи з профілактики правопорушень та аналіз скоєних злочинів, про стан 

пожежної безпеки в закладах освіти. 

Відбулася презентація проекту «Шкільні офіцери». 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       А.Бондаренко 
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