
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                за 22 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 22 січня  під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося  засідання комісії 

з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про перегляд Індивідуальних планів дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під 

опікою/піклуванням громадян – 40; про позбавлення батьківських прав – 4;             

про погодження відрахування неповнолітнього студента – 1; про надання 

висновку про доцільність позбавлення батьківських прав – 1; про доцільність 

усиновлення – 1; про влаштування малолітньої дитини до                                                         

КНП «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового 

типу Кіровоградської обласної ради» – 1; про затвердження персонального 

складу міждисциплінарної команди для розробки Індивідуального плану 

дитини, позбавленої батьківського піклування – 1; про визначення порядку 

участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею  – 1. 

 

22 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуті та погоджені матеріали: про умовно-дострокове звільнення           

4-х засуджених (ВК № 6); про переведення до дільниці посиленого контролю 

однієї особи (ВК № 6). 

 

22 січня відбулося спільне засідання районної комісії з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного соціального 

внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та районної 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення при виконавчому комітеті Фортечної районної у                                                    

м. Кропивницькому ради. 

 На засідання були запрошені 13 керівників підприємств та фізичних 

осіб-підприємців Фортечного району. З`явилися на засідання 12 керівників                  

та фізичних осіб-підприємців. 

Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію 

заробітної плати; про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці                                  

і погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  
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Заборгованість станом на 21 січня 2020 року по економічно активних 

підприємствах складає 1871,7 тис. грн. 

Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надані 

рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, 

легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці. 

 

22 січня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулось 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 – 78                

(призначено  –  69). 

 

Події суспільно-політичного життя 

До Дня Соборності України 

 

22 січня відбулися урочистості з нагоди Дня Соборності України.                              

В заходах брали участь  міський голова Андрій Райкович, секретар міської 

ради Андрій Табалов та заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Наталія Дзюба. Спільно з керівництвом 

Кіровоградської облдержадміністрації та обласної ради, громадськістю міста 

вони поклали квіти до меморіальної дошки Герою України Віктору Чміленку,  

пам’ятного знака Героям Небесної Сотні, пам»ятників Т.Г.Шевченку                                  

та В.К.Винниченку. Усі учасники заходу пройшли ходою від площі Героїв 

майдану до площі перед Центральноукраїнським державним педагогічним 

університетом ім. В.Винниченка, де відбувся  мітинг.  

Під час урочистостей Андрій Райкович виконав почесну місію – 

нагородив  Грамотою міської ради та виконавчого комітету міста 

Кропивницького заступницю голови Кіровоградської обласної організації 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка Світлану Бондар та голову громадської 

організації «Єдина родина Кропивниччина» Олену Степанок. 

Яскравим фіналом свята  стало утворення символічного кола єдності 

навколо Державного Прапора України та спільне виконання  пісні «Червона 

калина». 

Орієнтовна кількість учасників — 600 осіб. 
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            22  січня на  площі  перед  будівлею  міської  ради відбувся молодіжний 

флешмоб «З Україною в серці», під час якого було створено з прапорів 

України тризуб та разом виконано Гімн  України. У заході брав участь міський 

голова Андрій Райкович.  

  22 січня в КЗ «Об’єднання  дитячо-юнацьких клубів за                          

місцем  проживання  Міської  ради  міста  Кропивницького» проведено          

заходи: виставка малюнків «Україна – соборна держава» (ДЮК «Зоряний»); 

виховна година «День Соборності України» (ДЮК «Юність»); виховна година 

«День Соборності України – славетний день в історії» (ДЮК «Старт»). 

22 січня в закладах освіти міста відбулися тематичні заходи з нагоди 

Дня Соборності України: виховні години, уроки, присвячені історії 

національно-визвольної боротьби в Україні.  

У шкільних бібліотеках та музеях були організовані тематичні виставки 

літератури, презентації фотодокументів та друкованої продукції, створені 

експозиції, присвяченi історії та діяльності Української Народної Республіки 

та Захiдно-Української Народної Республіки. 

 

22 січня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання  

- «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» 

– гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» 

відбувся літературний салон «Україна єдина, соборна, неподільна»,  

присвячений Дню Соборності України. 

 В заході брали участь учні гімназії імені Т.Шевченка, НВО № 1, 16 та  

«Вікторія-П», ЗОШ № 4, ліцею «Сокіл». 

 

22 січня з 12.00 до 13.00 на площі Героїв Майдану Асоціація жінок 

України “ДІЯ” проводила акцію “Молимося за Україну” з метою збору 

пропозицій до молитви за Україну. В руках учасники заходу тримали плакат                    

з надписом “Україна Єдина!”. 

Орієнтовна кількість учасників — 50 осіб. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  22 січня 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: Великої Перспективної, Барболіна, Ушакова, 

Космонавта Попова, Генерала Жадова, Пацаєва, Менделєєва, Поповича, 

Вокзальної, Євгена Тельнова, Лавандової, Генерала Родимцева, Полтавської та 

Євгена Маланюка. 
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 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 4 протоколи про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 18 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану.    

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 


