
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                             21 листопада 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

21 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання комісії 

з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста. 

Розглянуто та погоджено звернення учасника АТО щодо  надання 

одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО. 

Розглянуто звернення члена сім'ї загиблого учасника операції об'єднаних 

сил та відмовлено в наданні одноразової матеріальної допомоги. 

 

21 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання комісії 

з питань надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членами сімей загиблих, які є мешканцями 

міста. 

Розглянуто 47 звернень учасників ООС та звернення 3-х членів сімей 

загиблих учасників АТО/ООС, з них: 

погоджено надати одноразову матеріальну допомогу 47 учасникам ООС; 

погоджено надати щомісячну матеріальну допомогу члену сім'ї 

загиблого для вирішення соціально-побутових питань - 1; 

погоджено припинити виплату щомісячної матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань  сім'ї загиблого учасника АТО - 1; 

відмовлено в наданні щомісячної матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань та щомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих учасників АТО/ООС - 1.  

 

21 листопада під головуванням заступника міського голови                           

з питань  діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулось 

засідання комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати 

податків і зборів.  

Розглянуті питання: про стан погашення орендної плати за землю;                    

про стан погашення іншої податкової заборгованості підприємствами-

боржниками.  

Заслухано 7-х орендарів земельних ділянок та 4-х керівників 

підприємств-боржників, що допустили податкову заборгованість.  
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По кожному підприємству прийняті відповідні рішення та надані 

необхідні рекомендації. 

 

 21 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної 

комісії на заміщення вакантних посад у спеціалізованій інспекції та відділі 

інспектування навчальних закладів управління освіти. 

У конкурсному відборі брали участь 9 претендентів. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити: 

Голубничого Богдана Сергійовича на посаду спеціаліста І категорії 

спеціалізованої інспекції; Дем’яненка Сергія Андрійовича на посаду 

головного спеціаліста відділу інспектування навчальних закладів управління 

освіти; зарахувати Доскач Олену Володимирівну та Корінну Оксану Юріївну 

до кадрового резерву на посаду головного спеціаліста відділу інспектування 

навчальних закладів управління освіти як таких, що успішно склали іспит. 

 

21 листопада відбулося пленарне засідання двадцять дев’ятої сесії 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання.  

Прийняті рішення: про звіт про виконання районного у місті бюджету             

за 9 місяців 2019 року; про Бюджетний регламент проходження бюджетного 

процесу  районного у місті бюджету; 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»;                         

про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування 

голові Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання; 

про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступнику голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради 

сьомого скликання; про організацію дозвілля та відпочинку клієнтів 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Подільського району міста Кропивницького. 

 

21 листопада під головуванням заступника голови Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось засідання 

опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради.  

Розглянуто питання: про погодження кандидатури опікуна недієздатної 

особи; про взяття на облік недієздатних осіб, визнаних судом недієздатними. 

  21 листопада під головуванням  заступника голови районної комісії, 

начальника управління соціального захисту виконавчого комітету                                            

Віктора Закаблуковського відбулося засідання районної комісії з питань 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, 

житлової субсидії   населенню, надання пільг особам, які мають на це право, 
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та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому 

ради.  

Розглянуто 202 справи, зокрема щодо призначення: державної           

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 2 (призначено – 2),               

житлової субсидії – 169 (призначено – 124), соціальних виплат внутрішньо            

переміщеним  особам – 29 (призначено – 29),  пільги – 2 (призначено – 2).                

 

Діалог влади з народом 
 

21 листопада заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 7 заявників з питань: заборони виділення земельних 

ділянок під забудову;  викупу, виділення  та приватизації земельних ділянок. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 21 листопада у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 8 – година-реквієм «Україна пам῾ятає, світ визнає». 

 Гості та читачі бібліотеки мали нагоду роздивитися матеріали                                     

з викладки «1932-1933: Пам’ятаємо», де бібліотекарі презентували книги з 

фондів бібліотеки. Під час огляду літератури «Жнива скорботи» присутні 

ознайомилися з книжковими виданнями на цю тематику, дізналися маловідомі 

факти про голод на Кіровоградщині. Перегляд відеофільму «Голод. Сповідь 

очевидця» вразив глядачів та змусив співпереживати героям стрічки; 

 № 11 – диспут «Мама досі миє раму?» 

 Під час диспуту присутні переглянули слайдпрезентацію «Гендерна 

рівність та стереотипи» та відео ролик «Виховання дітей без гендерних 

стереотипів. Як це?». А ще діти створили візуалізацію своєї мрії – світу,                             

в якому пануватиме гендерна справедливість. 

 

До Дня Гідності та Свободи 

 

21 листопада з 11.00 до 12.00 на площі Героїв Майдану відбулися 

заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи: покладання квітів до меморіальної 

дошки Герою України Віктору Чміленку, імпровізованого пам'ятного знака 

Героям Небесної Сотні, мітинг. 

В заходах брали участь: керівництво області та міста, активісти 

Євромайдану, учасники ООС (АТО), волонтери, громадськість міста.  

Орієнтовна кількість учасників — 400 осіб. 
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21  листопада  в  комунальному  закладі «Об’єднання  дитячо - юнацьких 

клубів за місцем  проживання  Міської  ради  міста  Кропивницького» 

проведені заходи до Дня Гідності та Свободи:  виставка малюнків «Моя 

Україна – вільна держава» (ДЮКи «Чайка», «Гермес); пізнавальна година 

«Моя Батьківщина - Україна» (ДЮК «Юність»);  круглий стіл «Україна гідна 

свободи» (ДЮК  «Скіф»). 

 

21 листопада на площі  перед  будівлею  міської ради відбулась посвята 

в курсанти вихованців Центру національно-патріотичного та військово-

спортивного виховання молоді «Цитадель». Обітницю на вірність Україні 

дали 40 вихованців.  

У Центрі займається більше 120 дітей. Тренування націлені на 

покращення не тільки фізичного, але й патріотичного, інтелектуального рівня 

вихованців. Працюють секції з хортингу, військово-спортивного хортингу, 

силової та стрілецької підготовки, жіночої самооборони і тактичної медицини. 

Підтримують Центр управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького, громадські організації, федерація військово-спортивного 

хортингу України. 

Під час посвяти курсанти отримали медалі, які вибороли на відкритих 

змаганнях з хортингу пам’яті героя АТО Сергія Хрипунова. 

 

21  листопада в навчальних закладах міста відбулися тематичні заходи 

військово-патріотичного змісту, присвячені Дню Гідності та Свободи: виховні 

години «Герої не вмирають! Слава Україні! Слава нації! Україна - понад усе!» 

та тематичні лінійки «Шануймо подвиг учасників Революції Гідності». 

У закладах зальної середньої освіти міста організували перегляд учнями 

відео сюжетів: «Зима, що нас змінила. Небесна Сотня», «98 днів Революції 

Гідності» про події листопада 2013 – лютого 2014 року з подальшим 

обговоренням та вшануванням пам’яті Героїв хвилиною мовчання. 

 

21 листопада у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 5 – мозаїка державних клейнод «Ти будеш жити, Україно, країна 

щастя і добра»! 

  Юні читачі ознайомилися з історичною довідкою про Революцію 

Гідності. Вікторина «Національна символіка» підтвердила знання читачів,                       

а веселі патріотичні «валентинки» розповіли, що почуття любові у патріотів 

були щирі. З огляду літератури «Україна є, Україна буде!» читачі дізналися 

про подвиги, які відбувалися під час Революції Гідності; 

 № 18 – реквієм пам»яті «Свічка пам῾яті ангелам Небесної Сотні». 

https://cbn.com.ua/2019/11/13/u-kropyvnytskomu-vidbulysya-vidkryti-zmagannya-z-hortyngu-foto/
https://cbn.com.ua/2019/11/13/u-kropyvnytskomu-vidbulysya-vidkryti-zmagannya-z-hortyngu-foto/
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 Бібліотекарі і читачі, запаливши свічки, згадували Героїв, які стали на 

захист своєї країни і загинули за її світле майбутнє. 

 

21 листопада з 19.00 до 20.00 на площі Героїв Майдану відбулася акція 

до Дня Гідності та Свободи. Учасники поклали квіти та запалили свічки біля 

підніжжя імпровізованого пам'ятника Героям Небесної Сотні, читали 

патріотичні вірші, виконували Державний Гімн України. В заході брали 

участь: депутати Міської ради міста Кропивницького Валентина Яремчук та 

Сергій Капітонов, представники політичних партій ВО “Свобода”,                       

ПП “Національний корпус”, громадських організацій, активісти Євромайдану, 

учасники ООС (АТО), волонтери, громадськість міста. 

Орієнтовна кількість учасників — до 100 осіб. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

21 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейдове відстеження по вул. Вокзальній (біля будинку 37/16)                        

щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами.    

 Під  час  проведення  рейду несанкціонована торгівля  не здійснювалась.    

  

Освіта 
 

21 листопада на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа                        

І ступеня „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання „Контакт” відбувся заключний тур конкурсу «Учитель року 2020» 

в номінації «Зарубіжна література». За рішенням журі переможцем визнана 

Наталія Шевченко, учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 
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