
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   13 грудня 2018 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

13 грудня 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. 

Розглянуті питання: про найменування вулиць і провулка у садовому 

товаристві «50 років Жовтня»; про затвердження Програми протидії 

поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки; 

про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення 

сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2019 рік; про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького  від 29 березня 2018 року № 1578 

«Про затвердження істотних умов договору енергосервісу»;  про внесення змін 

до рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 829                                              

«Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2017-2019 роки»; про затвердження Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019 - 2021 роки; про затвердження 

передавальних актів; про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

13 грудня під головуванням голови районної у місті ради Руслана 

Фросіняка відбулось засідання виконавчого комітету Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради.  

Прийняті рішення: про розгляд та схвалення проекту рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання «Про 

районний у місті бюджет на 2019 рік»; про роботу відділу ведення Державного 

реєстру виборців виконавчого комітету Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради за 2018 рік; про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради на 

2019 рік; про погодження проекту рішення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання «Про затвердження Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Подільського району міста 

Кропивницького на 2019 рік»; про погодження проекту рішення Подільської 
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районної у місті Кропивницькому ради «Про внесення змін до рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від                

22 грудня 2017 року № 107 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»;              

про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб; про внесення змін 

до рішення виконавчого комітету Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради від 17 листопада 2016 року № 87.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

13 грудня у бібліотеці-філії № 8 МЦБС проведено правовий орієнтир 

«Наші права – щасливе майбутнє». Книжкова викладка «Закон понад усе» 

ознайомила юних читачів з правознавчою літературою у бібліотеці, 

історичний калейдоскоп «Чи знаєш ти, що…» розповів про відношення до 

дітей в різні епохи. Також школярам була надана інформація про те, як 

виникли закони, що захищають їх права. Корисною та пізнавальною для них 

була й відеопрезентація «Казкові герої: права та обов’язки». Під час вікторини 

«Я і мої права» та гри «Впіймай право за хвіст» школярі застосовували знання 

про права дітей, щоб правильно відповісти на запитання бібліотекаря. 

 

  13 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено заходи:  

ДЮК Ровесник» - фестиваль сімейної творчості «Єдина родина» за участі 

багатодітних сімей міста; ДЮК «Мрія» - рухливі ігри та естафети «Сила та 

здоров’я»; ДЮК «Промінь» - практичний семінар «Ударна техніка». 
  

 

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

13 грудня в приміщенні міської ради за участі секретаря міської ради 

Андрія Табалова, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталії Дзюби, голови Подільської районної у                                                      

м. Кропивницькому ради Руслана Фросіняка, секретаря виконавчого комітету  

Фортечної  районної у м. Кропивницькому ради Дмитра Зубова відбулися 

урочистості з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС з врученням відзнак міської та районних у місті рад, 

матеріальної допомоги 355 ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС І категорії  2 та 3 груп інвалідності по 1000 грн кожному.  

Музичні  вітання героям–ліквідаторам подарував міський професійний 

духовий оркестр під диригенством Богдана Максименка та його солісти - 

Анастасія і Олександр Безай. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

13 грудня  муніципальним  патрулем  у  складі спеціалістів управління  

торгівлі  та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного  розвитку,  торгівлі та інвестицій,  спеціалізованої інспекції та 

працівника поліції проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої 

торгівлі по вул. Преображенській (біля  ринку “Центральний”). 

Під час рейду спеціалістом  спецінспекції складено 2 протоколи за 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(Порушення правил благоустрою міста), працівником поліції - один протокол 

за статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(торгівля з рук у невстановлених місцях).    

На час проведення рейду несанкціонована торгівля була 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. 

 

Охорона здоров»я 

 

13 грудня в дитячій міській поліклініці під головуванням начальника 

управління охорони здоров»я Оксани Макарук відбулося засідання ради з 

питань протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. За результатами засідання надані 

відповідні доручення. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко  
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