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                                          27 вересня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

  

27 вересня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з розгляду питань  щодо надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. 

  Розглянуто та погоджено надання: допомоги 75 учасникам АТО, 

щомісячної матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань 2 сім'ям загиблих учасників АТО, які є мешканцями міста, щомісячної 

матеріальної допомоги одній дитині загиблого учасника антитерористичної 

операції, одноразової матеріальної допомоги трьом сім'ям загиблих (померлих) 

учасників АТО на встановлення пам'ятника. 

  

27 вересня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста. 

   Розглянуто та  погоджено надання матеріальної допомоги  двом 

постраждалим військовослужбовцям та двом членам сімей загиблих учасників 

АТО. 

 

27 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів перше засідання штабу з організації 

реконструкції шляхопроводу по провулку Об’їзному. 

За словами заступника директора з виробничих питань                                              

ТОВ “Мостобудівельний загін № 112” – підприємства. яке стало переможцем 

тендерних процедур, Олександра Костюкевича, ремонт шляхопроводу                         

01 жовтня розпочнеться одразу на двох крайніх полосах. Рух транспорту буде 

залишено на центральній частині дороги.  Через шляхопровід не зможуть 

рухатися тролейбуси, адже для забезпечення можливості роботи кранів, 

доведеться демонтувати контактну мережу. Вирішується питання щодо 

забезпечення транспортного сполучення. Про тимчасову схему руху 

громадського транспорту через міст буде повідомлено додатково. 

 

27 вересня відбулося засідання комісії сприяння дотриманню 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького. 
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Розглянуті питання: про проведення релігійними громадами міста 

Кропивницького заходів щодо відзначення 1030-річчя хрещення Київської 

Русі-України; про діяльність релігійних громад УАПЦ (у рамках виїзного 

засідання ознайомилися з умовами проведення культової практики  у храмі 

Святого Володимира Великого). 

 

27 вересня під головуванням начальника управління соціального 

захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому ради 

Стецюка В.Н. відбулося засідання робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості населення.  

На засідання було запрошено двох фізичних осіб-підприємців. Прийнято 

рішення взяти до відома інформацію фізичних осіб-підприємців.  

 

27 вересня під головуванням начальника управління соціального 

захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому ради 

Стецюка В.Н. 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 міста Кропивницького: ТОВ «Саундагро», 

Кропивницького психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням, 

міської стоматологічної поліклініки № 1, ТОВ «Оксамитсервіс». 

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, які у червні 2018 року нараховували найманим 

працівникам заробітну плату менше 3723,00 грн. 

 

Діалог влади з народом 

 

27 вересня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулися 12 заявників з питань:  надання 

матеріальної допомоги, надання дозволу на здійснення торгівлі, ремонту 

житлового будинку, усунення підтоплення мікрорайону Катранівка, надання 

дозволу на відключення від центрального опалення.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

27 вересня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулася 

звітно-виборча Асамблея відділення НОК України в Кіровоградській області. 

Учасників зібрання привітали почесні гості: перший заступник голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Коваленко, 
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заступник міського з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія 

Дзюба, начальник юридичного відділу Національного олімпійського комітету 

України Дмитро Задорожній. За активну і плідну співпрацю, особистий 

вагомий внесок у популяризацію та розвиток олімпійського руху в області, 

пропаганду олімпійських ідеалів відзначено шістьох найактивніших членів 

осередку. 

Головою олімпійського руху Кіровоградщини на наступні чотири роки 

переобрали Олександра Кузьміна.  

 

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

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено 

заходи: ДЮК «Зоряний» - ігри на свіжому повітрі; ДЮК «Скіф» - конкурс 

малюнків на тему: «Обережно! Діти на дорозі».  

27 вересня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи: 

№ 10 – день відкритих дверей «До бібліотеки на гостину!». Під час 

бібліотечного уроку «Бібліотека – дім твоїх друзів» наймолодші користувачі 

побували в гостях у дідуся Книжкаря, який розповів дітям про виникнення 

першої книги та бережливе ставлення до неї. А учні 4-5-х класів під час 

літературної вікторини «Книги запрошують у мандри» мандрували стежками 

мультфільмів і книжок. Окрасою дня відкритих дверей стали виставки: 

«Дитячі руки творять дива», «Знайомтесь: таланти рідної Завадівки», «Моє 

хобі – книга!»; 

  № 15 - день відкритих дверей «Скарбниця віків». Мова йшла про книгу 

під час екскурсії по бібліотеці,  а її цікавим доповненням стали захоплююча 

вікторина «Впізнай казкового героя» та літературний пінг-понг; 

 № 2 – відео подорож «Мудра людина із щирим серцем» з нагоди                          

100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. Учні 

Центральноукраїнського професійного будівельного ліцею переглянули 

відеофільм «Василь Олександрович Сухомлинський. Павлиський                       

романтик ...» та прослухали десять «не можна» В.О. Сухомлинського, його 

афоризми та крилаті вислови. Завершився захід оглядом книжкової виставки 

«Учитель добра і краси»; 

 № 16 - рекламна акція «Бібліотечний бульвар», яка мала за мету 

залучити до читання якомога більше мешканців мікрорайону.  Книжковий 

аукціон «Я рекомендую...» за участю читачів філії - учнів середніх класів 

прийшлася до душі їх одноліткам. А виставка витинанок «Осінь прийшла» 

була цікава як молоді, так і дорослим. Майстер-клас з виготовлення штучних 

квітів розкривав секрети створення цієї паперової краси. А майстриня з 

бісероплетіння  навчала всіх бажаючих виготовляти квіткові композиції з 

бісеру. Всі учасники познайомилися з послугами бібліотеки та новинками 

літератури. 



4 
 

 

 27 вересня з нагоди Дня туризму відбулася екскурсія «Літературними 

стежками Чечори та Бикової».  Екскурсоводи літературно-меморіального 

музею І.К. Карпенка-Карого підготували цікаві історії про видатних 

літераторів нашого краю. Містяни, котрі завітали на екскурсію, пройшли тими 

ж стежками, якими ходили Юрій Яновський, Володимир Винниченко і багато 

інших письменників. Кропивничани були вражені фактами, які розповідали 

екскурсоводи про минуле вулиць Верхньої Биківської, Пушкіна, Тобілевича та 

інших.  

 

 27 вересня до 173-ї річниці від дня народження знаного драматурга                                

І.К. Карпенка-Карого (Тобілевича) у літературно-меморіальному музеї                           

І.К. Карпенка-Карого презентовано виставку «Хутір «Надія» - театральна 

Мекка України». 

  

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

27 вересня муніципальним  патрулем  у  складі спеціалістів управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного  розвитку,  торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції,   

працівників поліції та міської дружини  проведено  рейдове   відстеження  

місць несанкціонованої торгівлі по   вул. Добровольського. 

Під час рейду  спеціалістом  спецінспекції складено 1 протокол за 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(Порушення правил благоустрою міста), працівником поліції - 1 протокол за 

статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля 

з рук у невстановлених місцях).   Несанкціонована торгівля ліквідована. 

 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 вересня до Всеукраїнського дня дошкілля у закладі дошкільної освіти 

№ 72 «Гномик»  презентували групу, яка працюватиме за методикою 

Монтессорі. 

На заході були присутні: мiський голова Андрiй Райкович, начальник 

управління освіти міської ради Лариса Костенко, директори закладів 

дошкільної освіти. 
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Міський голова привітав присутніх директорів закладів дошкільної 

освіти зі святом, а вихованці та випускники закладу додали гарного настрою 

чудовим концертом.   

27 вересня на базі комунального закладу  “Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” під керівництвом директора центру 

методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького Марцеліни Пахолівецької відбулося засідання 

школи молодого заступника директора з освітньо-виховної роботи з проблеми: 

«Організація роботи з молодими спеціалістами».  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко  
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