
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                          26 вересня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

26 вересня 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 та 

представники громади міста. 

Розглянуті питання: про зняття з контролю окремих рішень Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання; про регулювання земельних 

відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

26 вересня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. 

Розглянуті питання: про доцільність усиновлення – 2; про доцільність 

позбавлення батьківських прав – 2; про визначення місця проживання дитини 

– 1; про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з дитиною – 1; 

про надання дозволів – 5.  

 

26 вересня в управлінні соціального захисту населення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради 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 – 5 (призначено - 5); житлових субсидій – 51 (призначено 

- 14), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 1 

(призначено - 1) та пільг – 3 (призначено - 2). 

26 вересня 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 3 протоколи, що стосуються порушення ст.152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою                     

міста. 

На 3-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу. 

  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 26 вересня в комунальному закладі « Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено 

заходи: ДЮК «Зоряний» - рольова гра на тему: «Я і конфлікт»; ДЮК «Скіф»  

-  виховна година на тему: «Обережно діти на дорозі».  

 

До 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського 

 

26 вересня у бібліотеці-філії № 12 МЦБС проведено літературний 

караван казок В.Сухомлинського «У кожній казці мудрості перлина», 

присвячений 100-річчю від дня народження Василя Сухомлинського. Діти 

ознайомились із книгами, які є у фонді книгозбірні, переглянули мультфільм 

«Яблуко в осінньому саду» за однойменним оповіданням В.Сухомлинського. 

Вони не лише уважно слухали казки видатного земляка, а й брали активну 

участь у їх обговоренні. На згадку про захід усі учасники отримали 

інформаційний буклет «Казковий світ Василя Сухомлинського», який 

підготували бібліотекарі. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  26 вересня 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: Дворцової, Героїв України, Космонавта Попова, 

Комарова, Соборної, В’ячеслава Чорновола, Олександрійське шосе, 

Короленка, Холодноярської, Вадима Височина, Василя Нікітіна, Ізмаїльської, 

Генерала Родимцева, Герцена. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 9 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                       

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано                             

11 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
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Освіта 

 

26 вересня 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 з заступниками керівників закладів загальної середньої освіти з 

виховної роботи та директорами центрів естетичного виховання. 

Розглянуті питання: про перспективне планування та поточну роботу 

міського координаційного сектору з національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді на 2018/2019 навчальний рік; про проведення міжнародної 

акції «Запалімо свічку пам’яті» з нагоди 85-х роковин Голодомору                             

1932-1933 років в Україні; про відзначення  Дня захисника України та                            

74-ї річниці визволення України від нацистських окупантів; про шефство та 

співпрацю з військовими частинами Збройних сил України та Національної 

гвардії України; про участь учнівської молоді міста у Всеукраїнському 

конкурсі дитячого малюнку «Щаслива дитина – квітуча Україна» та 

Всеукраїнській виставці юних фотографів «Звичайна собі мить» та інші. 

 

26 вересня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» головний спеціаліст відділу 

інспектування навчальних закладів управління освіти Світлана Гавриш   

провела нараду з заступниками  директорів закладів загальної середньої освіти 

міста з навчально-виховної роботи. 

Розглянуто питання про заповнення форми звітності № ЗНЗ-1.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 
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