
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

              09 жовтня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        09 жовтня під головуванням міського голови Андрія Райковича  
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 
Кропивницького. 
 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 23 питання та 
прийнято 22 рішення, серед яких: про погодження проекту рішення Міської 
ради міста Кропивницького “Про передачу майна”; про затвердження мережі 
закладів освіти міста Кропивницького на 2019/2020 навчальний рік; про 
надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції Об'єднаних 
сил, які є мешканцями м. Кропивницького; про надання одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями; про встановлення КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та постачання; про початок 
опалювального сезону 2019/2020 року. 
          09 жовтня під головуванням голови комісії, заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 
засідання комісії з питань захисту прав дитини.  

        Розглянуті питання: про розгляд скарги гр.Ю. - 1; про зняття сімей з 
соціального супроводу – 2; про розгляд заяв громадян – 2; про доцільність 
усиновлення – 2; про надання дозволів – 8;  про позбавлення батьківських 
прав – 5; про встановлення опіки (піклування) над дитиною – 2; про 
реєстрацію кандидатів в опікуни – 1; про участь у вихованні дитини – 2; про 
визначення місця проживання дитини – 1; про взяття сімей під соціальний 

супровід – 1;  

09 жовтня 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, пільг та тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату.  

Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам – 4 (призначено 4); житлових субсидій – 13 (призначено 
9) та пільг– 4 (призначено 4). 

09 жовтня 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 11 протоколів про адміністративні правопорушення, 
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та Правил благоустрою міста. 

На 2-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 6 справ закрито та 3 справи 

перенесено на наступне засідання комісії. 
 

         

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
09 жовтня в сесійній залі Міської ради міста Кропивницького 

відбулася третя сесія чотирнадцятого скликання міського парламенту дітей за 
порядком денним: презентація роботи парламенту на 2019/2020 навчальний 

рік; презентація проектів діяльності комісій парламенту; поновлення 
багатосторонньої угоди між парламентом дітей та осередками учнівського 
самоврядування закладів загальної середньої освіти міста.  

Секретар міської ради Андрій Табалов привітав учасників сесії та 
побажав плідної роботи. Членів міського парламенту дітей та осередків 
учнівського самоврядування привітали депутати міської ради Лілія 
Матяшова та Катерина Шамардіна.  

Наприкінці роботи сесії були вручені Грамоти управління освіти 

кращим осередкам учнівського самоврядування та Подяки управління освіти 

кращим координаторам учнівського самоврядування закладів освіти міста.  
09 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання  дитячо - юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»              

проведені заходи: – пізнавальна година «Народні традиції «Свята                   
Покрова» (ДЮК «Зоряний»); конкурс аплікацій «Родинне деревце»                              

(ДЮК  «Скіф»).0 

        09 жовтня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 
системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 19 – гра-знайомство «Сходинки до знань». 

 № 4 – зустріч з учасниками АТО «Герої, які творять сьогодення». 

 Напередодні Дня Захисника України працівники бібліотеки 

організували зустріч читачів з учасником АТО Романом Чебановим, який 

брав участь у бойових діях в місті Авдіївці протягом 2017-2018 років у складі 
Миколаївської десантно-штурмової бригади. 

 У літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого міста 
Кропивницького відбулася літературно-мистецька зустріч «На цій землі нас 
не здолати». 

 Щоб нагадати про славні традиції наших предків, які віддати належне 
мужності сьогоднішніх вояків, співробітники меморіального музею 

підготували та провели літературно-мистецьку зустріч. Її учасниками стали 

учні гімназії-інтернату-школи мистецтв, поети, барди, композитори, 

громадські діячі. Було презентовано колекцію козацької зброї, яку 
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представив заступник голови громадської організації «Народ» у нашому місті 
Олександр Маринкевич. Присутні слухали патріотичну поезію письменника, 
голови міського сектору національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді, завідувача відділу військово-патріотичного виховання міської станції 
юних техніків Павла Чорного. 
 Заключним акордом став виступ знаного у Кропивницькому поета, 
композитора, барда Андрія Шульги. У його виконанні прозвучали пісні 
«Вічне джерело» (слова Миколи Левандовського), «Волонтери» (слова Павла 
Чорного), а прем’єрою став «Гімн 505-го окремого батальйону» на слова 
Сергія Ткаченка, який не залишив байдужими молоді серця. 
 Гості зустрічі охоче фотографувалися з козацькою зброєю, тримали в 
руках старовинні шаблі та відчували себе частиною історії України. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

  09 жовтня 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: Короленка, Добровольського, Вадима Височина, 
Братиславської, Симона Петлюри, Архангельської, Великої Перспективної, 
Олексія Єгорова, Гагаріна, Тараса Карпи, Криничуватої, Далекосхідної, 
Бесарабської, Івана Виговського, В’ячеслава Чорновола, Шевченка, 
Барболіна, Ушакова, Нижньої, Верхньої, Братської, та провулків Степового та 
Криничуватого. 
 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 
складено 12 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, та видано 41 попередження щодо усунення недоліків 
санітарного стану.    

 

  

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                      Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Разуменко 22 27 90 


