
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

 за 12 червня 2019 року  

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

      12 червня під головуванням міського голови Андрія Райковича   

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

        На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 26 питань. З них 

прийнято 23 питання, серед яких: про затвердження Регламенту виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького; про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за 

депутатськими зверненнями; про влаштування неповнолітніх дітей до 

комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького”; про затвердження Порядку організації проведення 

управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 

громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у 

вільний від занять час. 

   12 червня під головуванням голови комісії, заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті питання: про 

доцільність взяття сімей під соціальний супровід – 1; про доцільність 

припинення соціального супроводу – 1; про дозвіл на взяття з реєстрації за 

новою адресою дитини – 1; про доцільність повернення дитини на виховання 

матері – 1; про доцільність позбавлення батьківських прав – 2; про 

визначення місця проживання дітей - 1; про надання висновку про 

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі 

України -1; про надання дозволів – 12. 

  12 червня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

проведено 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 – 5 (призначено 4); житлових субсидій – 15 (призначено 

12), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 1 

(призначено 1) та пільг – 1 (призначено 1). 

 12 червня 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 23 протоколи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Правил благоустрою міста. 

На 9-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 9 протоколів закрито та 5 

протоколів повернуто на доопрацювання у спеціалізовану інспекцію Міської 

ради міста Кропивницького. 
 

 

Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

      12 червня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 ЦБ – мультфест «З книжки в мультик». 

 Про різні види закладок для книг розповіли бібліотекарі для учнів 

спеціальних класів інтенсивної педагогічної корекції НВК № 26, потім 

провели майстер-клас з виготовлення чудових закладок у техніці оригамі. 

 № 1 – день інформування «Наша планета – колиска життя». 

       До участі в заході були залучені всі категорії користувачів бібліотеки. 

Дорослому читачеві бібліотекарі запропонували огляд книжкової викладки 

«Земля – наш спільний дім», бесіду «Бережи довкілля, людино», слайд-

презентацію «Пластикові пакети – недооцінена проблема сьогодення» та 

консультації «Пошук інформації в бібліотеці». Юним користувачам 

запропонували – екологічний репортаж «Океан – наймогутніша стихія», 

перегляд відеоролика «Крик Землі», бесіду «Чисто не там де прибирають, а 

там де бояться смітити», огляд книжкової викладки «Земля – наш дім» та 

перегляд мультфільму «Я мандрую по землі». Вся надана інформація 

доносила до читача, що наше довкілля потребує захисту. 

 № 6 – літературні жмурки «Знайди героя казки». 

 У цікавий і захопливий світ казки потрапили дітлахи ЛОТ НВК № 26, 

коли завітали до бібліотеки-філії № 6 на літературні жмурки «Знайди героя 

казки». Бібліотекарі ознайомили малечу з новинками для дозвільного 

читання. 
 

  Питання соціально-економічного стану 

 Житлово-комунальна сфера 

  12 червня 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: Архітектора Паученка, Декабристів, 

Кропивницького, Шевченка, Великої Пермської, Бобринецького шляху, 

Академіка Корольова, Вокзальної, Соборної, Шатила, Генерала Родимцева, 

Олексія Єгорова, Бєляєва, та провулку Веселого. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення, та видано 10 попереджень щодо усунення недоліків 

санітарного стану.   

 

Освіта 

12 червня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного 

виховання «Контакт» проведено інтерактивні освітні заходи літніх шкіл в 

рамках профільно-оздоровчого проекту «Всеукраїнський обмін наукових 

ідей».  

Учасники STEMCampSchool взяли участь лекційно-практичному 

тренінгу, де змагалися у кмітливості та вмінні використовувати здобуті 

знання з фізики, хімії, робототехніки, екології та багатьох інших наук.  

Школярі завзято приймали участь та обговорювали презентації проектів, 

які зроблені слухачами STEM-школи, лабораторно-експериментальної зони 

та майстер-класів від викладачів Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 

 

 

 

Начальник організаційеного відділу                           О.РАЗУМЕНКО 
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