
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    10 квітня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

10 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 керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 10 квітня 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 – 1; про встановлення опіки над майном 

дітей – 1; про встановлення опіки над дітьми – 1; про реєстрацію дитини в 

органах РАЦСу – 1; про доцільність позбавлення батьківських                  прав 

– 1; про доцільність відібрання дитини без позбавлення батьківських    прав – 

1; про надання висновку про підтвердження місця проживанн дитини для її 

тимчасового виїзду за межі Україні – 1; про надання дозволів – 10. 

 

10 квітня 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 60 звернень громадян. Погоджено надати телетюнери               

50 громадянам, відмовлено в надані 4 громадянам, направлено на 

доопрацювання 2 звернення громадян, вирішено запросити на наступне 

засідання 4-х громадян. 

 

 10 квітня начальник управління культури і туризму Анна Назарець 

провела нараду з директорами підвідомчих закладів культури. 

 Розглянуті питання: про підготовку та проведення заходів з нагоди                         

33-х роковин Чорнобильської трагедії; про перевірку пожежної безпеки                         
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у підвідомчих закладах управління культури і туризму; про організацію                               

в закладах культури місячника з озеленення, прибирaння тa блaгоустрою 

територій; про підготовку та подання бюджетних запитів та 

середньостатистичного планування; про атестацію викладачів початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів м. Кропивницького; про 

енергозбереження як ефективний елемент охорони природних ресурсів;  про 

підготовку до відзначення 265-ї річниці заснування  міста; про участь                            

у фестивалі «День вуличної музики»; про заходи з нагоди Міжнародного дня 

музею та Ночі музеїв. 

 

10 квітня під головуванням заступника голови Подільської районної                    

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 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 – 6 (призначено - 6); житлових субсидій – 52   

(призначено - 30), державної соціальної допомоги малозабезпеченим                       

сім’ям – 2 (призначено - 2) та пільг– 1 (призначено -1). 

 

10 квітня 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 14 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та Правилами благоустрою міста. 

На 8-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 3 справи закрито, розгляд                            

2-х протоколів перенесено на наступне засідання комісії та один протокол 

повернуто на доопрацювання у спеціалізовану інспекцію Міської ради міста 

Кропивницького. 
 

Діалог влади з народом 

 

10 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 4 заявники з питання роботи ринку «Європейський» 

та створення робочої групи. 
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                             Події суспільно-політичного життя 

          Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

10 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Юність» – година спілкування «Особиста гігієна»;                             

ДЮК «Старт» – година спілкування «Вирішуємо конфлікти мирно». 

 

10 квітня у бібліотеці-філії № 6 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького проведена акція «Година без світла».  

 З розповіді бібліотекаря користувачі дізналися про енергоефективність, 

використання альтернативної енергії сонця та вітру, познайомились                                  

з викладкою матеріалів «Енергозбереження - крок до майбутнього».                              

Для відвідувачів організували Інтернет-подорож «Чиста енергія - чисте 

життя», провели хвилинку корисних порад про використання енергії в 

побуті. Кожний учасник отримав пам’ятку «Енергозбереження в побуті» та 

консультацію щодо конкретних шляхів збереження енергії та економії 

власних коштів. 

  

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

10 квітня спеціалістами управління  торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького, працівниками міської дружини міста Кропивницького та 

поліції проведено рейдове відстеження по вул. Євгена Тельнова (біля 

будинку № 2, корп.1) та ринків «Черемушки» і «Привокзальний» щодо 

припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими 

товарами.  

 Під час рейду несанкціоновану торгівлю біля ринку «Черемушки» 

плодоовочевою продукцією, свіжою рибою, саджанцями фруктових дерев та 

квітами було частково припинено, біля ринку «Привокзальний» торгівля не 

здійснювалась, біля будинку № 2, корп.1 по  вул. Євгена Тельнова торгівля 

була ліквідована.  За порушення правил благоустрою міста спеціалістом 

спецінспекції складено 3 протоколи за статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, за торгівлю з рук у невстановлених місцях 

працівником поліції складено 2 протоколи за статтею 160  Кодексу України 

про адміністративні правопорушення.     

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення “стихійної“ 
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торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків. 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

  10 квітня 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: Кримської, Хабаровської, Преображенської, 

Желябова, Сиваської, Мінської, Будівельників, Холодноярської, Короленка, 

Євгена Тельнова, Яновського, Тамари Аксьонкіної, Космонавта Попова, 

Ельворті, Дворцової, Шевченка, Пашутіна, Гоголя, Гагаріна, Тараса Карпи, 

Залізничної 1-ї, Київської, Вокзальної, селища Гірничого та провулку 

Кам’яного. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 14 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення,                          

та видано 17 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Транспорт 

 

З 10 квітня розпочались регулярні спеціальні перевезення 

автомобільним транспортом пасажирів до садово - городніх товариств у місті 

Кропивницькому. Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького від 28.03.2019 року № 163 вищезазначені перевезення 

будуть здійснюватись з 10 квітня по 20 жовтня 2019 року до                                                     

28 садово-городніх товариств. 

Освіта 
 

10 квітня  в приміщенні комунального закладу  «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» під головуванням заступника 

начальника управління освіти Євгена Серопяна відбулося підсумкове 

засідання атестаційної комісії управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького щодо атестації керівних працівників закладів освіти на 

відповідність займаній посаді та  встановлення (підтвердження) педагогічним 

працівникам вищої кваліфікаційної категорії і педагогічних звань. Всього 

атестаційною комісією проатестовано 358 педагогічних працівників.   

10 квітня  в приміщенні комунального закладу "Навчально-виховне 

об"єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей"  відбувся міський етап 

Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та 
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образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Представлені роботи 

демонструють знання юним поколінням історії народних обрядів та традицій, 

народного мистецтва, культурної спадщини нашого краю та України. 

10 квітня  на базі комунального закладу "Навчально-виховне 

об"єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей"  продовжив роботу фестиваль 

дитячої творчості «Яскраві зірочки Кропивницького» в номінації 

«Танцювальний вернісаж». В конкурсі брали участь 192 вихованці                                      

з 17-ти закладів дошкільної освіти. 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                           А.БОНДАРЕНКО 

 


