
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  13 лютого 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

13 лютого 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: заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В., керівники виконавчих 

органів міської ради. 

Розглянуті питання про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 13 лютого відбулась виїзна нарада з контролю за виконанням 

будівельних робіт на об´єкті "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора  

Паученка, 41/26 для створення і функціонування центру надання 

адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" за участі міського 

голови Райковича А.П., заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Мосіна О.В., начальника управління капітального 

будівництва Білоконя С.В., начальника управління Державного архітектурно-

будівельного контролю Ксеніча В.М., представників підрядної та 

експлуатуючої організацій, громадськості та засобів масової інформації. 

 Міський голова перевірив дотримання графіку виконання робіт та їх 

якість. 

 

13  лютого під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олега Краснокутського відбулося засідання комісії з питань захисту прав 

дитини.  

Розглянуті питання: про реєстрацію кандидатів в усиновлювачі – 1; про 

затвердження індивідуальних планів – 3; про доцільність поповнення 

дитячого будинку сімейного типу Іващенків – 1; про доцільність позбавлення 

батьківських прав – 1; про визначення місця проживання дитини – 1; про 

призначення опіки над майном дитини – 1;  про соціальний супровід сім'ї – 1; 

про надання дозволів – 1. 
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13 лютого під головуванням голови комісії, заступника голови 

районної у місті ради Артема Постолатія відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто 15 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Правилами благоустрою міста. 

На 7-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 5 справ закрито, розгляд                                

3-х протоколів перенесено на наступне засідання комісії. 

 

13 лютого під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціального захисту виконавчого комітету Подільської районної             

у м. Кропивницькому ради  Володимира Стецюка відбулось 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 – 4 (призначено - 3); житлових субсидій – 149 

(призначено - 105), державної соціальної допомоги малозабезпеченим                  

сім’ям – 1 (призначено - 1). 

 

13 лютого за участі голови Подільської районної у м. Кропивницькому 

ради відбувся семінар голів квартальних комітетів Подільського району.  

Розглянуті питання: про тарифи на централізоване водопостачання та 

водовідведення для фізичних осіб приватного сектора; про зміни до порядку 

надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг; про внесення змін 

до Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг 

територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Подільського району міста Кропивницького; про розчищення від 

снігу (криги) прибудинкових територій в приватному секторі. 

 

Діалог влади з народом 
 

13 лютого міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулися 13 заявників з питань:  отримання 

житла, надання права на приватизацію житла у гуртожитку, виділення 

земельних ділянок під будівництво гаражів, ремонту покрівлі будинку. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
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13 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені  

заходи: ДЮК «Чайка» – конкурс «валентинок» «Зі святом всіх закоханих!»; 

ДЮК «Гермес» – конкурс на кращу «валентинку»; ДЮК «Надія» – виховний 

захід «Ти маєш не тільки права, а й обов’язки»; ДЮК «Юність» – година 

спілкування з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав. 

 

13 лютого у гімназії № 9 проведено «Олімпійський день здоров'я». 

У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області, брали участь 

близько                                        80 школярів.  

Директор міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для 

всіх» Микола Аношкін розповів про історію виникнення і проведення 

Олімпійських ігор та про відомих кіровоградських спортсменів-олімпійців. 

Потім діти змагалися у брейн-рингу на спортивну тематику. 

Переможці нагороджені дипломами управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, а також отримали сувеніри та 

олімпійську літературу від обласного відділення НОК України. 

 

13 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького проведені заходи: 

№ 12 – година романтики «І квітне на Землі  кохання». Юні читачі із 

задоволенням грали в ігри, слухали казкові історії про кохання, відгадували 

імена романтичних героїв та героїнь. Закінчилося свято веселим ворожінням; 

 № 1 – літературний портрет «Знай, люби, бережи». Мова йшла про 

одноіменну книгу відомого українського письменника і знавця природи 

Анатолія Івановича Давидова. Автор вчить служити природі, знати її 

всебічно, любити всім серцем і самовіддано берегти, ставати на її захист. 

Захід проходив в атмосфері жвавого спілкування. Учасники активно 

брали участь в іграх  «Впізнай мене», «Хто я?», «Мовні перлинки», у 

вікторині «Загадкова галявина». Розширила дитячий кругозір «Хвилинка-

цікавинка». Підсумком заходу була презентація книжкової викладки 

«Дивосвіт природи». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  13 лютого інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      
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міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з 

перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Архангельської, Єгорова, Карабінерної, Гоголя, 

Кропивницького, Шевченка, Преображенської, Євгена Тельнова, Вокзальної, 

Лавандової, Космонавта Попова, Генерала Жадова, Пацаєва та проспекту 

Університетського. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та 

видано                         32  попередження щодо усунення недоліків санітарного 

стану. 
 

Освіта 

13 лютого на базі ПАТ НВП «Радій» відбувся форум вчителів фізики 

«Сучасна лабораторія фізики – перехід на профільний рівень сучасної 

школи».  

Мета його проведення - це дoпoмoга вчителям фізики у прoфесійнoму 

зрoстанні, надання мoжливoсті учасникам oбмінятися напрацюваннями та 

дoсвідoм, oкреслення пoтoчного стану прирoдничoї oсвіти та планування її 

пoдальшого рoзвитку, інтеграція інтелектуальнoгo ресурсу галузі «фізика» в 

прoцес рoзвитку прoмислoвoгo вирoбництва у м. Крoпивницькoму. 

На форумі були присутні вчителі фізики, математики, учні-переможці 

олімпіад з фізики, викладач Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор 

педагогічних наук, професор Степан Величко.  

З доповіддю «Профільна освіта природничого циклу: успішний досвід 

взаємодії теоретичної фізики з промисловим виробництвом» виступила 

начальник управління освіти Лариса Костенко 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                             А.БОНДАРЕНКО 

 


