
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   27 березня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                           

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

27 березня 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; про 

електронну петицію щодо передачі в постійне користування прибудинкових 

територій ОСББ в м.Кропивницькому (не підтримано). 

Діяльність органів влади на місцях 

 

27 березня 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.   

Розглянуті та погоджені 60 звернень учасників операції Об'єднаних сил  

та одне звернення від члена сім'ї загиблого учасника АТО щодо надання 

щомісячної матеріальної допомоги  дитині. 

  

27 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Паливоди А.А. відбулося засідання 

конкурсної комісії з питань погодження проектів та місць розташування 

відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності.   

27 березня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з розгляду питань 

щодо забезпечення одиноких мешканців міста засобами приймання сигналів 

цифрового телерадіомовлення. 

Розглянуті 89 звернень громадян. Погоджено надати телетюнери                            

40 громадянам, відмовлено 6 громадянам, направлено на доопрацювання                        

одне звернення громадян, вирішено запросити на наступне засідання                              

42 громадян. 
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27 березня під головуванням заступника голови Подільської районної              

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 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 – 12 (призначено - 12); житлових субсидій – 35 

(призначено - 30), державної соціальної допомоги малозабезпеченим                         

сім’ям – 1 (призначено - 1), пільг – 3 (призначено - 3). 

 

27 березня під головуванням заступника голови Подільської районної                   

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної                        

у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто 8 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Правилами благоустрою міста. 

На 3-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 березня відбувся семінар з головами квартальних комітетів  

Фортечного  району  м.  Кропивницького. 

Розглянуті питання: про надання пільг окремим категоріям  громадян  на  

тверде  паливо  та  скраплений  газ; про зміни в пенсійному законодавстві; про 

профілактику водно – нітратної медгемоглобінемії; про наведення та 

дотримання санітарного  порядку в приватному секторі Фортечного району                  

м. Кропивницького.           

             

Діалог влади з народом 

 

27 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернувся  заявник з питання тарифів на теплопостачання. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

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

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Зоряний» – клубні змагання з шашок; ДЮКи «Гермес» та 

«Чайка» –  змагання з п’ятиборства «Наше здоров’я – в наших руках». 
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27 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи:  

 № 19 – бібліомікс «Багато в світі є чудес, все викликає інтерес». 

Бібліотекарі розповіли про святкування тижня дитячого читання, історію 

книги зі стародавніх часів до сьогодення. Діти брали активну участь                                    

у вікторині на краще знання народних казок «Найшустріший», конкурсі 

прислів’їв та приказок «Збери приказку», відгадували загадки та вправно 

впоралися з інтелектуальними конкурсами; 

 № 6 – інтелектуальний спринт «Читаємо, граємо, англійську мову 

вивчаємо». Протягом дня юні користувачі бібліотеки відгадували кросворди, 

загадки та ребуси англійською мовою. Для поглиблення знань з англійської 

мови діти переглядали яскраві  журнали «ENGLISH - це просто» та книжки на 

англійській мові. 

 

27 березня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Оберіг» з нагоди Міжнародного дня спорту заради розвитку та 

миру проведено «Олімпійський день здоров'я». 

У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, відділення Національного олімпійського 

комітету України в Кіровоградській області, міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» та дирекції навчального закладу, брали 

участь 65 дітей.  

На початку спортивного свята директор міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» Микола Аношкін розповів школярам про 

історію виникнення Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру та 

успіхи спортсменів міста й області на Олімпійських іграх сучасності.  

Потім школярі продемонстрували свою майстерність під час показових 

виступів із таеквон-до, брали участь у спортивних конкурсах та відповідали на 

запитання вікторини на олімпійську тематику.  

Команди-учасниці нагороджені дипломами управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького. Загальноосвітній школі організатори 

спортивного свята вручили літературу на олімпійську тематику, а всім юним 

спортсменам сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського 

комітету України.  

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

27 березня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 
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економічного  розвитку,  торгівлі та інвестицій,  спеціалізованої  інспекції 

Міської  ради  міста  Кропивницького, міського управління                                                  

ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області,  працівників   міської  

дружини  проведено рейдове  відстеження  місць несанкціонованої торгівлі по 

вул. Преображенській (біля ринку “Центральний”)  щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.  

 Під час проведення рейдового відстеження несанкціоновану торгівлю    

було ліквідовано.    

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення  “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків. 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

  27 березня 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, Преображенської, 

Руслана Слободянюка, Кільцевої, Євгена Маланюка, Полтавської,  

Куроп’ятникова, Гмирьова, Садової, Інтернаціональної, Кропивницького, 

Желябова, Космонавта Попова, Пацаєва, Вокзальної, Поповича, Енергетиків, 

Мотокросної, проспекту Університетського та провулків Лісного, 

Давидівського, Краснодонського, Кооперативного. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 9 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, передбачені 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано                        

14 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 
 

27 березня 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 у березні 

2019 року; про реалізацію Плану Заходів національно-патріотичного та 

культурно-просвітницького виховання учнівської молоді міста на квітень                   



5 
 

2019 року; про відзначення Дня Європи в Україні; про проведення міського  

фестивалю   «Величне свято Великодня»; про участь учнівської молоді міста 

у XIV Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» з 01 по 30 квітня       

2019 року; про проект шкільного учнівського самоврядування та шкільних 

учнівських парламентів «Яким я хочу бачити свій шкільний ДЮЦ» та інші. 

 

27 березня на базі центру методичної та соціально-психологічної служби 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького директор ЦМСПС 

Марцеліна Пахолівецька провела засідання методичної ради.  

Розглянуті питання: про результати роботи експертних груп з атестації  

педагогів  різних фахів, які претендують на вищу кваліфікаційну категорію та  

педагогічні звання  «старший учитель», «учитель-методист»; про особливості 

участі вчителів початкових класів загальної середньої освіти міста у пілотному 

проекті «Сертифікація вчителів» та проходження сесії пробного ЗНО;                             

про результати вивчення інноваційних підходів до організації роботи                              

з обдарованими дітьми в закладах освіти міста. 

 

Надзвичайні ситуації 

 

27 березня о 19 год. 52 хв. на території майданчика з відстою автомобілів 

по вул. Київській, 48-а виникла пожежа 3-х вантажних автомобілів, на 

платформах яких знаходились ємності для перевезення скрапленого газу. 

Внаслідок пожежі знищено 10 вантажних автомобілів та  8 легкових 

автомобілів, пошкоджено 2 вантажні та 8 легкових автомобілів, та будівлю 

трансформаторної підстанції. 

На пожежі постраждали 3 особи, з них 2 -  співробітники ДСНС. 

Причина пожежі, інформація щодо знищеного та пошкодженого майна 

та їх власників  встановлюються. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 
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