
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                       30 січня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

30 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про внесення змін до рішення міської ради від                       

17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки»; 

про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки»;  про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку 

та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на                                         

2018-2021 роки»; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1966 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1200 «Про надання згоди 

на безоплатну передачу з державної власності до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького світлофорних об’єктів»;  про 

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями м. Кропивницького;  про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3271 «Про надання згоди на 

безкоштовне прийняття до комунальної власності територіальної громади                   

м. Кіровограда житлового фонду ДП ДАК «Хліб України»;  про затвердження 

на посаді Вергуна О.С.; про затвердження на посаді Паливоди А.А.; про 

внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9                            

«Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання»;  про передачу у власність спортивного та 

дитячих майданчиків;  про затвердження Статуту територіальної громади 

міста Кропивницького; про затвердження Програми управління комунальним 

майном на 2019 рік; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1746 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263». 
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30 січня 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 внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми 

розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на                  

2018-2021 роки»; про переведення садових (дачних) будинків у садових 

товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки; про регулювання 

земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 30 січня 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 – 1; про затвердження 

індивідуальних планів – 5; про встановлення піклування над дитиною  та його 

майном – 1; про реєстрацію кандидата в прийомні батьки – 1; про розгляд 

листа школи-інтернату щодо прийомної дитини – 1; про надання статусу дітей, 

які постраждали внаслідок воєних дій та збройних конфліктів – 1; про 

визначення місця проживання дитини – 1; про надання дозволів – 1.  

 

30 січня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради  Альвіни Бондаренко відбулося засідання міської робочої групи з 

питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.  

Розглянуті питання: про перспективи реалізації державної політики 

щодо легалізації зайнятості населення і детінізації заробітної плати у                          

2019 році; про проект Плану спільних заходів з питань детінізації доходів 

громадян і зайнятості населення на 2019 рік Міської ради міста 

Кропивницького.  
 

30 січня під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Стецюка відбулося засідання комісії з питань призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, житлових субсидій та пільг при виконавчому комітеті 

Подільської районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 1 (призначено - 1); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 3 (призначено - 3); житлових субсидій – 105 

(призначено - 73) та пільг – 2 (призначено - 2). 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна,  молодіжна, мовна політика 

 

29 січня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені заходи: 

ДЮК «Чайка» – змагання з настільного тенісу в рамках міської спартакіади 

«Юність»; ДЮК «Старт» – товариська зустріч з кікбоксингу між 

спортсменами-вихованцями ДЮКів «Старт» і «Промінь»; ДЮК «Надія» – 

інформаційна година з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут . 

 

23 січня у бібліотеці-філії № 6 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького відбувся захід «Насильство у сім'ї». 

Розпочався він з бліц-тренінгу «Ми – проти насилля», який провели 

бібліотекарі. 

Учасники заходу - студенти Кропивницького коледжу харчування і 

торгівлі переглянули відеофільм «Насилля в сім’ї», в якому мова йшла про 

різні види насилля: фізичне, сексуальне, психологічне. Вони задавали багато 

питань, на які відповідала працівник поліції Ольга Варіченко. 

Друга половина заходу була присвячена психологічному впливу 

насильства. Запрошений сімейний психолог Олена Голуб, викладач кафедри 

психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

ім. В.Винниченка, розповіла про причини такої поведінки, мотиви здійснення 

людьми звірств по відношенню до своїх рідних. Дала настанови щодо 

попередження чи зняття стресових ситуацій. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  30 січня 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, Гоголя, Тараса Карпи, 

Вокзальної, Лавандової, Юрія Коваленка, Генерала Жадова, Космонавта 

Попова, Академіка Тамма, Соборної, Євгена Тельнова, Короленка, Юрія 

Краснокутського та проспекту Університетського. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 19 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення,                                 

та видано 7 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 
 

30 січня на базі комунального закладу  «Навчально-виховне об’єднання 

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

виховання «Натхнення» спеціаліст відділу методичного забезпечення кадрової 
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політики управління освіти Ольга Журавльова провела нараду із заступниками 

директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи та 

директорами центрів естетичного виховання. 

Розглянуті питання: про організацію заходів з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення 

військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан, Дня Героїв Небесної Сотні; 

про реалізацію плану заходів національно-патріотичного та культурно-

просвітницького виховання учнівської молоді міста у ІІ семестрі                         

2018/2019 навчального року та інші. 
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 
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