
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                     27 лютого 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

27 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про внесення змін та доповнень до Регламенту 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання; про затвердження 

Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького в новій редакції;                                        

про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

міста Кропивницького в новій редакції; про встановлення ставки 

туристичного збору на території міста Кропивницького; про стан 

пасажирських перевезень у м. Кропивницькому; про запровадження нового 

тролейбусного маршруту з автономним ходом. 

                                                     

27 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, представники засобів масової інформації 

та громадськості. 

Розглянуті питання про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

27 лютого  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 розгляд 

заяви подружжя Р** – 1; про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів – 1; про доцільність 
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відрахування дитини з навчального закладу – 1; про підтвердження місця 

проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України – 1; про 

визначення місця проживання дитини – 1; про надання дозволів – 7. 

 

 27 лютого 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 ООС (АТО), які є мешканцями міста.  

Розглянуто та погоджено одне звернення щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги сім'ї загиблого учасника ООС, одне звернення сім'ї 

загиблого для встановлення пам'ятника та 4 звернення постраждалих 

учасників ООС (АТО). 

 

27 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями 

міста.  

Розглянуто та погоджено: 110 звернень учасників операції Об'єднаних 

сил, 63 звернення членів сімей загиблих, військовополонених та зниклих 

безвісти учасників ООС (АТО) щодо надання матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань та 37 звернень від членів сімей 

загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників ООС (АТО) 

щодо надання щомісячної матеріальної допомоги 53 дітям осіб 

вищезазначеної категорії. 

  
27 лютого під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка 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 – 2 (призначено - 2); житлових субсидій – 88       

(призначено -  82) та державної соціальної допомоги малозабезпеченим                

сім’ям – 12 (призначено - 11). 

 

27 лютого під головуванням голови адміністративної комісії, 

заступника голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради              

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 
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Розглянуто 10 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Правилами благоустрою міста. 

На 5-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 3 справи закрито, розгляд                            

2-х протоколів перенесено на наступне засідання комісії. 

 
27 лютого відбувся семінар з головами квартальних комітетів 

Фортечного району м. Кропивницького. 

Розглянуті питання: про порядок призначення і виплати державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям; про співпрацю державних 

соціальних інспекторів з головами квартальних комітетів щодо своєчасного 

виявлення нецільового використання бюджетних коштів, виплачених у 

вигляді державних соціальних допомог; про проведення серед населення 

роботи щодо прибирання на прибудинкових територіях в приватному 

секторі. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

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

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Юність» – лекція «Правила особистої гігієни»; ДЮК 

«Гермес» – інформаційна година «СНІД – загроза людству». 

 

27 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи:  

 № 1 – ювілейна презентація «Пригоди на таємничому острові». Мова 

йшла про книгу англійського письменника Даніеля Дефо «Робінзон Крузо». 

Учасники заходу - читачі молодшого шкільного віку. 

 Діти дізнались про життя та творчість Даніеля Дефо з відео презентації 

«Повне мінливості життя», активно брали участь у вікторині «Із життя 

Робінзона Крузо» та жваво ділилися своїми відгуками про книгу;  

 № 16 – тренінг «Ти і твій вибір». На захід були запрошені 

представники вищих учбових закладів, які розповіли про особливості 

прийому та навчання у відповідних вузах. Під час заходу було проведено 

конкурс «Розминка», вікторину «Відгадай професію», тест «Чи знаєте ви 

професії?», ігри «Аукціон» та «Один день з життя...»; 

 № 19 – майстер-клас «Mybookmark». Юні читачі бібліотеки-філії 

вчилися створювати оригінальні закладки. 
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  27 лютого 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: Олени Теліги, Юрія Краснокутського, Озерної 

Балки, Василя Нікітіна, Полтавської, Романа Шухевича, Великої 

Перспективної, Пацаєва, Юрія Коваленка, Космонавта Попова, Генерала 

Жадова, Поповича, Вокзальної, Євгена Тельнова, Олени Бур’янової, 

Академіка Корольова, Бєляєва, Куроп’ятникова, Яновського та провулків                   

Санаторного 2-го і Фортечного. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення,                                 

та видано 13 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Транспорт 

 

  27 лютого запрацював новий тролейбусний маршрут № 5 “Прoспект 

Прoмислoвий – Залізничний вoкзал”, на якому працюватимуть 4 тролейбуси 

з автономним ходом, а п»ятий перебуватиме у резерві. 

 

Освіта 
 

27 лютого на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 31 

«Берізка»  розпочав роботу фестиваль дитячої творчості «Яскраві зірочки 

Кропивницького» серед вихованців закладів дошкільної освіти міста з 

конкурсу у номінації „Яскраві фарби”, брали участь 42 вихованці                                          

з 35-ти закладів дошкільної освіти міста. 

 

27 лютого 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 директорів закладів загальної середньої 

освіти з навчально-виховної роботи та директорами центрів естетичного 

виховання. 

Розглянуті питання: аналіз заходів національно-патріотичного 

спрямування у закладах загальної середньої освіти міста, проведених 

протягом січня-лютого 2019 року; про план заходів національно-

патріотичного та культурно-просвітницького виховання учнівської молоді 
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міста на березень 2019 року; про підготовку до відзначення Дня Європи в 

Україні у 2019 році; про проведення XIV Всеукраїнської благодійної акції 

«Серце до серця»; про проведення  міського конкурсу вокально-хорового 

мистецтва «Зіркові голоси»; про участь учнівської молоді міста у 

художньому конкурсі «Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря до 

Міжнародного дня захисту дітей; про участь учнівської молоді міста у 

обласному мистецькому проекті «Відкриваємо нові таланти» та інші. 

 

27 лютого на базі комунального закладу  „Навчально-виховний 

комплекс „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт”   

головний спеціаліст відділу інспектування навчальних закладів управління 

освіти Світлана Гавриш провела нараду з заступниками директорів закладів 

загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи. 

Розглянуто питання про проведення інформаційно-роз'яснювальної 

роботи з питань ЗНО – 2019.  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 

 


