
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    16 квітня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

16 квітня за участю секретаря міської ради Андрія Табалова відбувся 

День депутата на тему: «Належне утримання зелених насаджень у місті 

Кропивницькому». 

У заході брали участь: депутати міської ради, декан природо-

географічного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор біологічних наук, доцент 

Гулай О.В.; начальник комунального підприємства «Благоустрій» Міської 

ради міста Кропивницького Луценко В.О., представники Головного 

управління житлово-комунального господарства, управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, керівники 

виконавчих органів міської ради, представники громадськості та засобів 

масової інформації. 

Розглянуті питання: про утримання зелених насаджень на території 

міста; про систематизацію зелених насаджень на території міста. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

16 квітня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулось засідання 

адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького. 

    Розглянуті 49 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 152, 155, 156, 159, 181-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення                        

у вигляді штрафу по 29 протоколах на загальну суму 35411 грн. Закрито 

провадження по 17 протоколах. Розгляд 3-х протоколів перенесено на 

наступне засідання адміністративної комісії. 

 

16 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулось засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла 

рішення рекомендувати для нагородження: 

Почесною грамотою міської ради та виконавчого комітету                                

м. Кропивницького з нагоди 5-ї річниці від дня заснування 17-го окремого 

мотопіхотного батальйону Андрєєва Костянтина Євгенійовича,                              
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учасника бойових дій, члена Відокремленого підрозділу громадської спілки 

„Рада учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих                               

та волонтерів „Патріот” у місті Кропивницькому, старшого солдата; 

Почесною грамотою міської ради та виконавчого комітету                                 

м. Кропивницького з нагоди відзначення 33-х роковин Чорнобильської 

катастрофи учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

членів Громадської організації „Фортечна районна у м. Кропивницькому 

організація інвалідів Чорнобиля „Ліквідатор” Балацького Петра Павловича,                         

Гришкова Леоніда Васильовича, Степаненка Петра Івановича. 

 16 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулось засідання громадської комісії                      

з житлових питань. 

 Розглянуті 3 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про 

зняття громадян з обліку; про надання жилого приміщення у гуртожитку. 

 Комісія також розглянула 14 звернень з житлових питань.  

 

16 квітня міський голова Андрій Райкович та начальник управління 

охорони здоров’я Оксана Макарук привітали з 70-річчям від дня народження 

Почесного громадянина міста, заслуженого лікаря України, завідуючого 

відділенням урології КЗ «Лікарня швидкої медичної допомоги» Віктора 

Мягкого.  

Також відбулось спілкування з медичними працівниками лікарні. Мова 

йшла про розвиток сфери охорони здоров’я у м. Кропивницькому, який був               

і залишається пріоритетним напрямком діяльності міської влади.  

 

16 квітня відбулась прес-конференція заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради  Андрія Паливоди, начальника 

відділу з питань праці міської ради Миколи Рибака та начальника управління 

Держпраці в Кіровоградській області Сергія Подорожнього. Мова йшла про 

легалізацію праці та заробітної плати. 

16 квітня відбулась прес-конференція начальника відділу з питань 

внутрішньої політики Оксани Горбенко та регіонального координатора 

Всеукраїнської кампанії «Задай курс владі» Інституту «Республіка» Анатолія 

Стояна. Мова йшла про завершення четвертої публічної консультації                                   

з громадою міста Кропивницького з питання визначення порід дерев для 

висадження в місті. Більшість громадян, які брали участь в онлайн 

голосуванні, віддали перевагу липам. 

Слід зазначити, що 13 квітня, з нагоди 265-річчя заснування міста на                  

3-х локаціях  було висаджено саме 265 триметрових лип. 

 

16 квітня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.     
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Розглянуті питання: про матеріально-технічне забезпечення виборчих 

дільниць під час проведення другого туру виборів;  про зміни нормативно-

правової бази стосовно проведення спортивно-масових заходів; про 

формування планів спортивно-масових заходів на травень 2019 року; про хід 

капітального ремонту спортивної зали КДЮСШ № 2; про участь у Дні 

довкілля;  про реалізацію проектів «Громадського бюджету»;                                           

про кваліфікаційні категорії тренерів-викладачів зі спорту, порядок та умови 

їх присвоєння. 

 

16 квітня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина 

Черкасська провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких 

клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

Міської ради міста Кропивницького».  

Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; 

про планування виховних заходів на наступний тиждень, в т.ч. з нагоди Дня 

Чорнобильської трагедії та до Великодніх свят; про заходи щодо збереження 

життя та здоров’я вихованців; про постійний контроль за відвідуванням 

вихованцями гуртків і спортивних секцій, температурним режимом та 

протипожежним і санітарно-технічним станом в приміщеннях закладів. 

 

16 квітня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та 

спорту Людмила Дорохіна та головний спеціаліст відділу сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту Марина Байрамова провели нараду з 

заступниками керівників з виховної роботи вищих навчальних закладів міста.  

Розглянуті питання: про призначення іменних стипендій міського 

голови; про міський чемпіонат гри «Брей-ринг»; про участь студентів                                

у заходах з нагоди Дня матері та Дня вишиванки; про конкурс «Молода 

людина року». 

 

 16 квітня відбулось пленарне засідання двадцять сьомої сесії 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання.  

Розглянуті та прийняті наступні рішення: про звіт про виконання 

районного у місті бюджету за 2018 рік; про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Подільського району міста 

Кропивницького на 2018 рік; про внесення змін до рішення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 16 грудня                  

2015 року № 10 «Про Регламент роботи Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання»; про внесення змін до рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від                    

16 грудня 2015 року № 14 «Про обрання персонального складу постійних 

комісій Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого 
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скликання»; про внесення змін до рішення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання від 16 лютого 2016 року № 25                 

«Про затвердження графіка прийому виборців депутатами Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання»; про внесення 

змін до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради від 09 

грудня 2016 року № 69 «Про затвердження списку присяжних Ленінського 

районного суду міста Кіровограда»; про внесення змін до рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 26 

грудня 2018 року                    № 139 «Про районний у місті бюджет на 2019 

рік». 

 

 16 квітня під головуванням голови Фортечної районної у                                          

м. Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулось засідання 

виконавчого комітету. 

 Розглянуті питання: про  стан  кадрової  роботи у виконавчих органах 

районної у місті ради у 2018 році; про роботу  опікунської  ради  при  

виконавчому комітеті районної у місті ради у 2018 році; про  затвердження  

Положення про  порядок  роботи  зі зверненнями громадян та організації 

особистого прийому у виконавчому комітеті Фортечної районної у                                    

м. Кропивницькому ради; про призначення помічника дієздатній фізичній 

особі Г*; про надання дозволу опікуну П* на виконання дій від імені 

недієздатного П*; про надання допомоги на поховання; про погодження 

проекту рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення 

районної у місті ради від 21 грудня 2018 року № 172 «Про районний бюджет 

на 2019 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради. 

 

16 квітня під головуванням заступника голови робочої групи, 

начальника управління соціального захисту населення Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулось засідання 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення. 

На засідання були запрошені: ФОП Б*, ФОП Д* та ФОП Б*. 

Розглянуті питання: про легалізацію виплати заробітної плати і 

зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району міста 

Кропивницького, які у січні 2019 року нараховували заробітну плату 

працівникам менше 4173,00 грн; про звіт про виконання рішень засідання 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення, яке відбулося 26.03.2019. 

 

16 квітня під головуванням заступника голови робочої групи, 

начальника управління соціального захисту населення Подільської районної                
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у місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулось засідання 

робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

та інших соціальних виплат. 

На засідання були запрошені керівники підприємств, організацій, 

установ Подільського району міста Кропивницького: ПрАТ «ПМК-37» та                   

ПФ «Левко». 

Розглянуті питання: про дотримання державних гарантій стосовно 

мінімального розміру заробітної плати на підприємствах, які у січні 2019 

року нараховували найманим працівникам заробітну плату менше 4173,00 

грн; про звіт про виконання рішень засідання робочої групи з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних 

виплат, яке відбулося 26.03.2019. 

 

Події суспільно-політичного життя 

           Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

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

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Скіф» – слайд-шоу «Правила поведінки у громадських 

місцях»; ДЮК «Промінь» – майстер-клас із змішаних єдиноборств; ДЮК 

«Юність» – година спілкування «Правила поведінки з вогнем та 

електроприладами»;                                    ДЮК «Ровесник» – рольова гра 

«Що ти робитимеш у випадку пожежі?»  

Питання соціально-економічного стану 

Охорона здоров»я 

16 квітня у приміщенні міської ради відбувся семінар-практикум                      

з елементами дискусії на тему: «Булінг: шкода здоров’ю, відповідальність та 

проблеми судового захисту» за участю юриста інформаційно-аналітичного 

відділу медичної статистики при управлінні охорони здоров'я Лариси 

Гретченко для представників виконавчих органів міської ради. 

16 квітня в поліклініці КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» 

відбувся  семінар для лікарів первинної ланки на тему: «Клініка, діагностика 

мозкових інсультів, лікування і профілактика» за участю міського 

позаштатного невропатолога управління охорони здоров'я Анатолія Дзядика. 

 

Освіта 

 

16 квітня на базі КЗ «Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 
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виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса Костенко 

провела нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти міста.   

Розглянуті питання: про організацію ведення військового обліку в 

закладах освіти; про алгоритм дії керівника по роботі з дітьми з девіантною 

поведінкою (некерованою); про організацію харчування учнів під час 

відпочинку влітку 2019 року; про порядок звітування керівників закладів 

освіти за 2019 рік. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                             А.БОНДАРЕНКО 

 


