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ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 22 серпня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

22 серпня 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. 
Розглянуті питання: про виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання; про звільнення від сплати державного 

мита; 
про затвердження істотних умов договору енергосервісу; про створення 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРОПИВНИЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-

ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР»; про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради  від 27 грудня 2016 року № 742 «Про затвердження Програми 

розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»;                        

про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства   
«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Міської ради міста 
Кропивницького; про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1                                      

м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького;  про затвердження 
Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Міської ради міста 
Кропивницького; про затвердження передавального Акту майна з балансу 

комунального закладу «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 

на баланс комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія 
загальної практики-сімейної медицини» Міської ради міста Кропивницького;                                  

про затвердження передавального Акту майна з балансу комунального 

закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» 

на баланс комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради міста 
Кропивницького;  про затвердження передавального Акту майна з балансу 

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2                         

м. Кіровограда» на баланс комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» 

Міської ради міста Кропивницького; про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Кропивницького цілісного майнового 
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комплексу державного закладу «Спеціалізована медико - санітарна частина № 

19 Міністерства охорони здоров'я України»; про перерозподіл бюджетних 

призначень по закладах охорони здоров'я. 
 

22 серпня 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 регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

22 серпня секретар міської ради Андрій Табалов брав участь у 

вшануванні пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під 

час виконання службових обов'язків. 

22 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 
комісії з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про затвердження 
індивідуальних планів – 3; про доцільність відібрання дитини у батьків без 
позбавлення їх батьківських прав – 1;  про визначення порядку участі                  
у вихованні та спілкуванні з дитиною – 2. 

 

22 серпня в управлінні соціального захисту населення Подільської 
районної у місті Кропивницькому ради під головуванням голови комісії 
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: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 9 (призначено - 9); житлових субсидій – 64 

(призначено - 35, заяв щодо припинення субсидій - 29), державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям – 4 (призначено - 3) та пільг – 1 

(призначено - 1). 

22 серпня під головуванням голови комісії Артема Постолатія 
відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  

Розглянуто 19 протоколів, що стосуються порушення ст.152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                     

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

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 6 справ закрито та розгляд                          

2-х справ перенесено на наступне засідання комісії. 

Події суспільно-політичного життя 

До Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України 

 

22 серпня на спортивному майданчику мікрорайону Никанорівка за 
ініціативи депутата Міської ради міста Кропивницького Вадима Дриги та 
органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону Никанорівка», який 

очолює Віктор Гончаров, проведено «Олімпійський день здоров'я», 

присвячений 27-й річниці незалежності України та Дню Державного Прапора 
України.  

Під час урочистого відкриття спортивного свята учасників змагань 
привітав срібний призер Олімпійських ігор з велоспорту на треку, почесний 

громадянин міста Олександр Симоненко. У заході, організованому завдяки 

співпраці управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, 

міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та 
відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській 

області, взяли участь 50 дітей. Юні спортсмени змагалися у спортивних 

конкурсах і 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. Також усі учасники заходу 

отримали солодощі від депутата Міської ради міста Кропивницького Вадима 
Дриги. 
 

22 серпня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 
заходи: 

№ 11 – патріотична акція «Я люблю Україну!». Протягом дня діти 

читали вірші про Україну та рідну Кіровоградщину, звучали музичні 
п’ятихвилинки «Пісня солов’їна, рідна Україна!». В читальному залі 
інформаційної підтримки діяла патріотична панорама «Моя країна - 

Україна», на якій була представлена література про історію і сучасність 
нашої держави, українську мову, обереги, символи країни. Корисними для 
читачів були аукціон цікавих повідомлень «Українці, що удосконалили світ» 

та інтернет-мандри «Україна унікальна – Україна надзвичайна».  Юні 
патріоти мали можливість перевірити свої знання в онлайн-вікторині «Чи 

знаєш ти Україну?» Під час патріотичного майстер-класу "Квітуча моя 
Україна!" діти виготовляли прикраси, які вдягнуть на День незалежності 
України. Закінчилася акція флеш-мобом у жовто-блакитному вимірі – діти 

випустили в небо кульки з вигуками «Моя країна – Україна!» та «Хай в серці 
живе Україна!»; 
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№ 16 – святкова акція «Голуб миру у дитячих долоньках». Було 

проведено ерудит-конкурс "Я і Україна". Майстерня радості "Мрії на крилах" 

допомагала всім бажаючим освоїти мистецтво орігами. Завершився захід 

флешмобом "Голуб миру"; 

№ 2 – літературно-тематичний вечір «Україна: випробування 
свободою». Захід був присвячений тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю 

України, не дожив до сьогоднішнього дня. Бібліотекарі через поезію і пісні 
намагалися донести до сердець читачів основну думку: війна – це безумство, 

це невиправдана жорсткість. Завершився захід оглядом книжкової виставки 

«Для України воля стала долею»; 

№ 5 – конкурс малюнків на асфальті «Україна майбутнього», а такожб 

бібліотекарі ознайомили читачів з виставкою «Проект «Україна»; 

 № 12 – відео-мандрівка «Вражаюча і загадкова моя Україна».Під час 
заходу діти дізналися про довгий шлях України до незалежності та здійснили 

захоплюючу, пізнавальну подорож рідною Україною. Діти залюбки читали 

вірші про Україну, згадували народні звичаї і традиції українців. 
Доповнювали захід огляди книг, які були представлені на книжковій виставці 
«Україна – мій сонячний дім»; 

№ 19 – парад патріотичних ідей «Я люблю Україну, тому я…». 

Читачам книгозбірні було запропоновано долучитись до ідейної мапи країни 

та пояснити, що конкретно кожен громадянин може зробити для України.                              

Навіть найменші відвідувачі пропонували свої варіанти: читати та говорити 

українською мовою, мандрувати своєю країною, гарно навчатися, не смітити 

на вулицях рідного міста тощо; 

№ 7 – година державності «Велична і свята, ти наша мати Україна!». 

Присутні переглянули відеофільм «Моя Україна», відповідали на запитання 
вікторині з історії України «Перші …». Юна читачка бібліотеки Пшенична 
Аня – учениця педагогічного ліцею, розповіла присутнім про історію 

незалежності України. На завершення заходу присутні прослухали огляд 

літератури «Історія України в дитячій художній літературі». 

 

Питання соціально – економічного стану 

    Житлово-комунальна сфера 
 

22 серпня 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: Великої Перспективної, Пашутіна, Віктора 
Чміленка, Гоголя, Ялтинської, Садової, Генерала Родимцева, Васнєцова, 
Добровольського, Олега Ольжича, Юрія Краснокутського, Бобринецький 

шлях, Юрія Коваленка, Кавалерійської, Лесі Українки, Гагаріна, Волкова, 
Автолюбителів, Рівненської; провулків Хортицького та Журбинського. 

Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 
складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                     
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення,  та видано                          



5 

 

9 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 
 

22 серпня 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 підготовку закладів освіти до нового                  

2018/2019 навчального року (структура навчального року, ГПД, поділ на 
підгрупи тощо); про дотримання електробезпеки та пожежної безпеки в 
закладах; про хід підписання актів стану готовності теплових господарств; 
про організацію інклюзивної та індивідуальної форми навчання дітей в                       
2018/2019 н. р.; про соціальний захист дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, та дітей з особливими освітніми потребами; про 

організацію екстернатної  форми навчання дітей в 2018/2019 н. р.; про 

святкування Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України 

та підготовку до Дня міста; про роботу з батьками щодо попередження 
конфліктних ситуацій та скарг. 

 

22 серпня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» провідний спеціаліст відділу 

інженерного забезпечення та матеріального постачання  управління освіти 

Ірина Сидоренко провела нараду з заступниками  директорів закладів 
загальної середньої освіти міста з навчально-виховної роботи. 

Розглянуто питання про організацію харчування учнів в закладах 

загальної середньої освіти м. Кропивницького  в 2018/2019 н.р. 

 

22 серпня на базі центру методичної та соціально-психологічної 
служби директор ЦМСПС Марцеліна Пахолівецька провела засідання 
методичної ради.  

Розглянуто питання: аналіз методичної роботи з педагогічними 

кадрами міста за 2017/2018 н.р. та завдання на новий 2018/2019 н.р. 

Члени методичної ради схвалили план проведення загальних серпневих 

секційних засідань для педагогів різних фахів та навчальні програми 

гурткових занять центрів естетичного виховання.  
Завершилось засідання вибором членів методичної ради та розподілом 

відповідних обов’язків. 
 

 

Т.в.о. керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради                                                  М.Смаглюк 


