
ЕКСПРЕС– ІНФОРМАЦІЯ 

  за 20 вересня 2017 року  

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

         20 вересня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбувся День депутата на тему: «Медицина міста Кропивницького: кроки до 

вдосконалення». У заході взяли участь депутати міської ради, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба 

керівники виконавчих органів міської ради, головні лікарі лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності міста, представники 

громадськості та засобів масової інформації. Після обговорення питання 

щодо стану галузі охорони здоров'я в місті та перспектив розвитку, присутні 

відвідали неврологічне відділення гострої судинної патології (інсультне)                             

КП «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»;                      

КП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру                  

ІІ рівня м. Кропивницького»; відділення амбулаторного гемодіалізу в                 

КП «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького». 
 

        20 вересня під головуванням депутата Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання Олександра Шамардіна - голови комісії відбулося 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. На засіданні  були присутні 

секретар міської ради Табалов А.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Грабенко О.В., керівники виконавчих 

органів міської ради, представники засобів масової інформації та 

громадськості. Розглянуті проекти рішень міської ради щодо регулювання 

земельних відносин. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        20 вересня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради - голови комісії  Наталії Дзюби відбулося 

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

про надання дозволу - 15; про реєстрацію кандидата в усиновлювачі -1; про 

усиновлення – 1; про влаштування дитини до дитячого будинку «Наш дім» - 

1; про визначення місця проживання -1. 

 

20 вересня на базі центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти методист Тетяна Кондратенко провела нараду для 

заступників директорів навчальних закладів міста з виховної роботи.  

Розглянуто питання: про організацію і проведення міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україна!" та 
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конкурс з декоративно-прикладного мистецтва у рамках молодіжної акції 

«Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації на кращу 

композицію в техніці ліплення»; про вимоги до оформлення програм 

гурткових занять для їх затвердження; про підведення підсумків по проекту 

Біоетика за 2016/2017 н.р. та планування роботи на 2017/2018 н.р.; про 

організацію і проведення міського конкурсу малюнка «Моє рідне місто»; 

інформація щодо відзначення в Україні 500-річчя Реформації; 100-річчя 

подій Української революції; про вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.   

 

         20 вересня під головуванням начальника управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у                               

м. Кропивницькому ради Михайла Бринзи 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 161 справа, в тому числі щодо призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 5, житлової субсидії -  103. 

                                 

        20 вересня під головуванням начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому 

ради Михайла Бринзи відбулося засідання робочої групи з питань легалізації 

і своєчасності виплати заробітної плати, зайнятості населення, погашення 

заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.   

 На засідання було запрошено 14 керівників підприємств та фізичних       

осіб-підприємців Фортечного району міста. З`явилися на засідання -                       

13. Розглянуто питання щодо легалізації зайнятості населення і детінізації 

заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і 

погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  

Заборгованість станом на 19 вересня 2017 року складає: 1609,0 тис. грн. 

економічно активні підприємства – 1609,0 тис. грн. 

економічно неактивні підприємства – 0 

підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство –0  тис. грн. 

          Присутнім на засіданні робочої групи надано рекомендації щодо 

дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, легалізації заробітної плати 

і дотримання законодавства про оплату праці.  
                                                           

Діалог влади з народом 

        20 вересня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернувся 1 заявник з питання не 

належного теплопостачання у житловому будинку. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        20 вересня в центральній міській бібліотеці відбулися заходи з нагоди 

відзначення 40-річчя створення міської централізованої бібліотечної системи. 

В цей день бібліотеки реалізували проект «Життя в стилі вело». Фільм, 

знятий в рамках цього проекту, посів почесне третє місце в конкурсі 

«БібліоКіноФест2.0.» Також підбито підсумки цьогорічного конкурсу «Один 

день з  життя бібліотеки». Кожна філія продемонструвала свою роботу 

впродовж одного дня: День Японії в бібліотеці, свято африканського сафарі, 

День публічної інформації, бібліотечні подорожі, заходи у стилі еко та багато 

іншого.  Начальник відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради 

Анна Назарець щиро подякувала бібліотекарям Кропивницького за їх 

самовіддану працю і побажала успіхів у роботі, цікавих і допитливих читачів, 

та передала подарунок від міського голови Андрія Райковича–дитячу і 

художню літературу для поповнення бібліотечних фондів. 

 

        20 вересня в літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого 

пройшов вечір, присвячений 90-річчю Миколи Смоленчука - педагога, 

письменника, краєзнавця, громадського діяча.   

У рамках вечора була презентована виставка «Тільки добро породжує 

добро». Матеріали, представлені на огляд, раніше не демонструвалися 

широкому загалу. В експозиції наукові розвідки, нариси, статті Миколи 

Кузьмовича з історії літератури та театрознавства, та велика добірка книг 

автора: «Степи полинові» (1961), «Степівчани» (1963), «Родня» (1968), «Ой, 

літав орел» (1969), «Сиве покоління» (1971), «Білі бланкети» (1985), «Смутна 

доба» (2016); нариси «Хутір Надія» (1967), «Кіровоград» (1967).        .   

        Директор музею І.К. Карпенка-Карого Катерина Лісняк презентувала 

буклет «Письменник, подвижник, патріот», присвячений 90-річному ювілею 

письменника. У виконанні ансамблю бандуристок музичної школи № 1                 

ім. Г.Г. Нейгауза прозвучали українські народні пісні, які любив і сам 

майстерно виконував Микола Смоленчук. Захід відбувся за участю родичів 

М.Смоленчука, викладачів та студентів Кіровоградського музичного 

училища, колег. 

 

        20 вересня в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулася 

тематична фото-документальна презентація пересувної виставки «Місто 

Якова Паученка». Учні та викладачі дитячої художньої школи ім. Осмьоркіна 

прослухали розповідь  заслуженного художника України Андрія Надєждіна 

про відомого єлисаветградського зодчого Якова Панченка. На виставці      

представлені унікальні фотографії та експозиції художньо-меморіального 

музею О.О.Осмьоркіна.  

 

        20 вересня в дитячо-юнацькому клубі «Ровесник» відділу сім’ї та молоді 

проведено конкурс дитячих малюнків до Міжнародного дня миру. 
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Питання соціально-економічного стану 

                Підприємництво 

               20 вересня у Кропивницькому відкрилася Міжнародна агропромислова 

виставка „AGROEXPO-2017”. Участь у відкритті виставки взяв міський 

голова Андрі Райкович. 

             Виставка зайняла рекордні для України 100 000 квадратних метрів. 

Виробники сільгосппродукції представили найсвіжіші новинки, які можна 

було не лише побачити, а й випробувати на спеціальному полігоні площею 

60 000 кв.м. Легкові автомобілі та позашляховики відомих світових брендів 

також були представлені на спеціалізованій виставці Autoland, яка проходить 

в рамках виставки AGROEXPO. Кожен охочий мав можливість випробувати 

автомобіль на спеціальному полігоні. Як і торік на AGROEXPO-2017 працює 

експозиція «Тваринництво та птахівництво». Тут представлена племінна 

велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози, кролі, кури. Триватиме 

виставка чотири дні. 

 

Житлово-комунальна сфера 

        20 вересня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення, спеціалізованої інспекції Кіровоградської  міської  ради та міської 

дружини проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі по                     

вул. Преображенській (біля обласної дитячої лікарні) та вул. Генерала 

Родимцева. В результаті рейдового відстеження встановлено, що 

несанкціонована торгівля не здійснювалась.     

        Муніципальним  патрулем  відстежено місця несанкціонованої  торгівлі 

по вул. Преображенській (біля ринку “Центральний”)  - торгівля частково 

призупинена. 

        З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна  робота. 
  

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                         А.Бондаренко 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разуменко 22 27 29 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


	Діяльність органів влади на місцях
	20 вересня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова відбувся День депутата на тему: «Медицина міста Кропивницького: кроки до вдосконалення». У заході взяли участь депутати міської ради, заступник міського голови з питань діяльн...
	20 вересня під головуванням депутата Кіровоградської міської ради сьомого скликання Олександра Шамардіна - голови комісії відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулюванн...
	Висвітлення діяльності місцевих органів влади

