
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                               27 лютого 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

27 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося засідання 

комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків                    

і зборів.  

Розглянуто питання про стан погашення  податкової заборгованості 

підприємствами-боржниками до бюджету міста.  

Заслухано 9 суб’єктів господарювання, які допустили податкову 

заборгованість.  

По кожному підприємству прийняті відповідні рішення та надані 

необхідні рекомендації. 

 

27 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 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 антитерористичної операції, які є мешканцями міста.  

Розглянуто та погоджено 4 звернення постраждалих учасників                         

ООС/АТО стосовно надання матеріальної допомоги. 

 

27 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. 

 Розглянуто та погоджено 48 звернень учасників операції Об'єднаних сил 

щодо надання одноразової матеріальної допомоги. 

 Розглянуто 64 звернення членів сімей загиблих (померлих), зниклих 

безвісти учасників ООС/АТО щодо надання щомісячної матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Погоджено                         

62 звернення, на доопрацювання направлено 2 звернення. 

 Розглянуто 40 звернень членів сімей загиблих, зниклих безвісти учасників 

ООС/АТО щодо надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих 

(померлих), зниклих безвісти учасників ООС/АТО. Погоджено                                 

39 звернень, на доопрацювання направлено одне звернення. 

 

          27 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося друге 

підготовче засідання комісії з реорганізації Новенської селищної ради міста 
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Кропивницького шляхом приєднання до Міської ради міста Кропивницького. 

  Розглянуто питання про стан виконання завдань, наданих                                            

на попередньому засіданні, та обговорення проблемних питань. 

  Заслухано інформацію заступника начальника управління  – начальника 

відділу доходів, фінансів галузей виробничої сфери та соціального захисту 

фінансового управління Надії Швець про подальше фінансове забезпечення 

життєдіяльності  смт Нового та членів комісії про стан справ. 

  Вирішено: тримати на контролі стан проведення повної інвентаризації 

основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів, 

розрахунків, інших активів та за необхідності провести чергове засідання 

комісії. 

 

27  лютого  під  головуванням  заступника  міського  голови   з   питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна відбулося засідання 

робочої групи з вивчення питання щодо виявлення неогороджених недобудов, 

до яких є вільний доступ, та встановлення їх власників. 

Розглянуто питання про вжиття заходів щодо забезпечення безпеки                       

на недобудованих об»єктах.  

На засідання були запрошені представники ЖБК «Політ» та «Надія», 

УМВС України в Кіровоградській області щодо недобудов житлових будинків 

по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 та по вул. Степняка-Кравчинського, 31 

відповідно. З»явилися на засідання тільки представники УМВС України                           

в Кіровоградській області, які надали пояснення та проінформували                                

про заходи, які будуть вжиті для виправлення стану справ. 

Вирішено на наступне засідання робочої групи запросити власників                      

шести  недобудованих об’єктів, на яких не ведуться будівельні роботи, відсутні 

консервування об’єкту, огорожа та решітки на перших поверхах.     

 

27 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося 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: відзнакою міської ради                                   

та виконавчого комітету м. Кропивницького  «За заслуги»  ІІ ступеня  Пахомову 

Світлану Вікторівну, директора комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання ліцей-школа - дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П»                          

та Почесною грамотою міської ради та виконавчого комітету                                                

м. Кропивницького: Полудня Станіслава Івановича, водія комунального 

підприємства «Універсал 2005» та Цуркана Миколу Івановича, 

електрогазозварника 4 розряду комунального підприємства «Аварійно-

диспетчерська служба».  
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 27 лютого під головуванням голови комісії, депутата Міської ради міста 

Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста. 

Розглянуто 171 звернення депутатів міської ради щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги. 

 Погоджено звернення 141 мешканця міста, відмовлено 7 мешканцям,             

направлено на доопрацювання заяви 23-х мешканців. 

 

27 лютого під головуванням голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося засідання районної 

комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання пільг особам, 

які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної 

районної у м. Кропивницькому ради. 

          Розглянуто 73 справи, зокрема щодо призначення: державної соціальної 

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

субсидії – 57 (призначено – 42), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним  

особам – 14 (призначено – 14). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

          27 лютого в ДЮКах «Зоряний» та «Гірник» КЗ «Об’єднання                           

дитячо-юнацьких клубів за місцем  проживання  Міської ради  міста  

Кропивницького»  проведено  пізнавальну годину «Українські традиції 

Масляної». 

 

 27 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 6 – книжкові частування «Як вибрати книгу для навчання і цікаву                    

для читання». 

 Протягом дня бібліотекар допомагала юним користувачам 

зорієнтуватися у виборі цікавої та необхідної книги. Малеча брала участь                         

у вікторині «Чи уважний ти читач?», а також відгадувала загадки                                         

на кмітливість. Хлопчикам та дівчаткам було запропоновано переглянути 

літературні новинки сучасних авторів для позакласного читання; 

  № 2 – хюге-вечірка «Маленька книга хюге. Як жити добре по-данськи». 

  В затишній атмосфері, за чашкою чаю та кави присутні знайомились                       

з книжкою про щастя, переглянувши відео рецензію на  книгу, а відео                              

«10 цікавих фактів про Данію» познайомило з країною, де живуть 

найщасливіші люди в світі.  

 Бібліотекарі представили книжкову виставку «Рецепти щастя. 

Протипоказань немає», на якій були розташовані книги та періодичні видання 
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про данське «хюге», шведське «лагом», познайомили з рекомендаційно-

бібліографічним списком «Ковточок щастя, або все буде хюге» та провели 

«дегустацію книг» скандинавських письменників; 

  № 13 – школа гарних манер «Вибачте. Будь ласка. Дякую». 

 Бібліотекарі розповіли читачам про історію етикету, познайомили                          

з основними його правилами. Також присутні дізналися про основні правила 

вихованості, які визначив видатний педагог В.О. Сухомлинський у своїй книзі 

«Як виховувати справжню людину». 

 Читачі брали участь в конкурсах та вікторині, а бібліотекарі ще раз 

нагадали їм правила поведінки у бібліотеці. 

  

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 27 лютого в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено  рейдове відстеження  щодо припинення несанкціонованої торгівлі 

по вул. Космонавта Попова, 9.   

 Під час рейду несанкціонована торгівля за вказаною адресою                                

не здійснювалась. Люди, які здійснювали торгівлю до цього, перемістилися             

на територію торговельного майданчика по вул. Космонавта Попова. 

 З громадянами постійно проводиться роз’яснювальна робота стосовно 

недопущення “стихійної“ торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, 

газонах, біля житлових будинків.       

  

Охорона здоров»я 

 

27 лютого в актовому залі КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кропивницького» відбувся семінар для  лікарів первинної 

ланки на тему: «Сучасне лікування гострих тонзилітів» за участю міського 

позаштатного отоларинголога управління охорони здоров'я В.Закладного. 

    

Освіта 

 

27 лютого на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» відбувся практикум в рамках проєкту 

«ПУЛЬС» на тему: «Освіта Кропивницького в умовах реформування». 

Модератором заходу виступила начальник управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького Лариса Костенко. 

У практикумі брали участь директори закладів загальної середньої 

освіти міста Кропивницького та Кропивницького району. 

Під час заходу відбулися майстер-класи: інтегрована гра «Квадрат»                      

по методиці програми  «На крилах успіху»; фрагмент уроку по методиці 

програми  «Інтелект України»; презентація результатів роботи за проєктом 

«Пани та панянки» – поетика (дівчата), логіка (хлопці). 
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27 лютого у приміщенні Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка відбувся другий 

день профорієнтаційного проєкту «ПрофНавігатор» для батьків учнів                                 

9-х класів. 

Проєкт спрямований на інформування батьків щодо профілів навчання, 

які функціонують у закладах загальної середньої освіти міста. Начальник 

управління освіти Лариса Костенко, директор КЗ «Навчально-виховне 

об᾿єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей » Наталія Чередніченко, директор 

КЗ «Навчально-виховне об'єднання – ліцей – школа – дошкільний навчальний 

заклад «Вікторія-П»  Світлана Пахомова розповідали батьківській громаді                         

про якісне профільне навчання у старшій школі у закладах освіти. 

 В заході брали участь представники Олександрійського педагогічного 

коледжу імені В.О. Сухомлинського, які також презентували заклад освіти              

та розповіли про вступну кампанію. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 
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