
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                               за 11 квітня 2018 року 
 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

11 квітня 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 депутати міської та обласної рад, керівники 

виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації та 

громадськості. 

Розглянуті питання про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

11 квітня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Рзглянуті питання:  про реєстрацію кандидатів 

в усиновлювачі – 1; про позбавлення батьківських прав – 2; про доцільність 

відібрання дітей без позбавлення батьківських прав – 2; про надання                   

дозволів – 2; про доцільність повернення дітей на виховання у сім'ю  – 2; про 

влаштування дітей до дитячого будинку «Наш дім» - 2; про влаштування 

дитини до Будинку дитини – 1; про визначення місця проживання дітей – 2; 

про затвердження індивідуальних планів - 42. 

 

11 квітня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

місті 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 - 1); соціальних виплат внутрішньо 

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

(призначено - 7). 

11 квітня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  
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Розглянуто 8 протоколів, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                     

міста. 

На 6-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, одну справу закрито. Розгляд 

однієї справи перенесено на наступне засідання комісії. 

 

11 квітня 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 Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.  

        Розглянуто 122 справи, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 4, пільги – 1, житлової субсидії -  89,  

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 28 (відмовлено – 1).  

 

Діалог влади з народом 

 

         11 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 3 заявники з питань: адміністративного устрою 

м.Кропивницького, оформлення документації із землеустрою та надання 

дозволу на капітальне будівництво у СТ «Червона Зірка». 

   

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій 

 

11 квітня об 11.00 біля пам'ятника Невідомому солдату (на розі вулиць 

Шевченка та Шульгиних) Кіровоградська міська організація політичної партії 

“Нова держава” організувала мітинг-реквієм з нагоди Міжнародного дня 

визволення в'язнів фашистських концтаборів. 

Кількість учасників — до 20 осіб. Перед присутніми виступили: 

представник партійної організації В. Дем'янчук, громадська активістка               

В. Бажан та інші представники партії. Учасники заходу вшанували пам'ять 

жертв фашизму хвилиною мовчання. 
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

11 квітня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання                     

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

виховання «Натхнення» проведено «Олімпійський день здоров'я», 

присвячений Всесвітньому дню здоров’я. 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, 
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брали участь 60 учасників. Юні спортсмени змагалися у спортивних 

конкурсах, перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської 

вікторини. 

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи 

від обласного відділення НОК України. 

 

11 квітня у музичній школі № 1 ім. Г.Г.Нейгауза з нагоди 130-річчя від 

дня народження відомого піаніста Генріха Нейгауза відбувся майстер-клас 

асистента-стажиста Львівської національної музичної академії                                                        

ім. М. В. Лисенка Андрія Макаревича «Фортепіанні етюди». 

Учасники заходу поклали квіти до меморіальних дощок Генріху 

Нейгаузу на будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза та на будинку, де 

він народився, а також оглянули експонати у народному меморіальному музеї, 

присвяченому його життю та творчості. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  11 квітня 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: Преображенської, Гагаріна, Михайлівської, Великої 

Перспективної, Кримської, Прирічної, Криворізької, Олімпійської, 

Володимирської, Короленка, Добровольського, Лесі Українки, Миколи 

Леонтовича, Сергія Сєнчева, Соборної, Яновського, Садової, Омської, 

Космонавта Попова та проспектів Університетського, Інженерів. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 7 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення,  та видано                       

21 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Охорона здоров»я 
 

11 квітня в приміщенні КЗ «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда» відбулися консультації з громадськістю 

(цільова аудиторія – працівники провідних промислових підприємств міста)                  

з питань впровадження медичної реформи в місті Кропивницькому за участю 

головного лікаря КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1                          

м. Кіровограда» Лариси Свириденко. 

Освіта 

 

11 квітня в комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – 
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дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» 

відбулась презентація проекту «Шкільний офіцер поліції». 

На заході були присутні: начальник управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького Лариса Костенко, заступник начальника Управління 

патрульної поліції в Кіровоградській області Марія Журавель, начальник 

відділу ювенальної превенції в Кіровоградській області Сергій Бочарніков, 

начальник відділу із зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції в 

Кіровоградській області Оксана Білоброва. 

Програма «Шкільний офіцер поліції» направлена на створення 

гармонійного та безпечного середовища у школі. Її запровадження сприятиме 

вирішенню проблем підліткової і дитячої злочинності, профілактиці 

правопорушень. Шкільні офіцери навчатимуть дітей поводженню в різних 

ситуаціях, формуватимуть правосвідомість і законослухняність відповідно до 

їхніх вікових особливостей. 

 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко  

 


	Освіта

