
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за 22 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

22 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про усиновлення – 1; про 

надання дозволів - 5; про доцільність повернення дитини в сім'ю – 1;                              

про позбавлення батьківських прав – 2. 

 

22 листопада за участю міського голови Андрія Райковича, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби, 

заступника начальника управління освіти Євгена Серопяна відбулося 

урочисте відкриття відремонтованих сучасних спортивних залів  у 

комунальних закладах «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний 

навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» та «Навчально-

виховне об’єднання - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з 

гімназійними класами, центр дитячої та  юнацької творчості  «Сузір’я. 

Заклади освіти гостинно зустрічали гостей, а міський голова  

презентував школам сертифікати на отримання спортивного обладнання. 

 

22 листопада в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради під головуванням 

заступника голови районної у місті ради Артема Постолатія відбулось 

засідання комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, житлових субсидій та пільг.  

Розглянуто  справ з питань призначення: житлових субсидій - 43 

(призначено – 43); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -

1 (призначено - 1); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам –  15 

(призначено – 15); пільги – 5 (призначено - 5). 
 

22 листопада під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  

Розглянуто 31 протокол, що стосується порушення ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою міста.  

На 10-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 18 справ закрито та розгляд                      

3-х справ перенесено на наступне засідання.  
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Діалог влади з народом 

 

22 листопада протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які 

надходили на «гарячу лінію», відповідав міський голова  Андрій Райкович. 

 Міський голова  відповів на 5 дзвінків з питань: ремонту покрівель 

будинків, встановлення нової ливневої системи водовідведення, 

грейдерування дороги по вул. Харківській, відновлення зовнішнього 

освітлення та заміни труб центральної магістралі водопостачання. 

 За результатом звернень Андрій Райкович надав доручення керівникам 

відповідних виконавчих органів міської ради. Усі порушені питання взяті на 

контроль.  

      

              Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

22 листопада у бібліотеці-філії № 6 Кіровоградської МЦБС було 

проведено день бібліографії «Літературний гурман: ювіляри року».  

Протягом дня читачі знайомилися з наукою «бібліографія». Від 

бібліотекарів дізналися, що 2017 рік насичений ювілейними датами 

письменників та їх творів. Серед них згадали про Г. Сковороду, Є. Гребінку,   

Є. Маланюка, І. Вільде (для юнацтва та дорослих) та А. Ліндгрен та А. Мілн 

(для дітей). Користувачі отримали навички самостійного вибору книг по 

каталогах та охоче брали участь у бібліографічних іграх «Крилаті фрази» та 

«Найрозумніший». 

 

22 листопада в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Чайка» - виховну годину на тему: «Це не повинно 

повторитися» до Дня пам’яті жертв голодомору;  ДЮК «Старт» – змагання з 

кросфіту серед вихованців ДЮКів «Старт» і «Моноліт».  
 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

22 листопада муніципальним   патрулем   у   складі представників 

управління по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення, спеціалізованої інспекції, міської дружини   проведено рейдові 

відстеження місць несанкціонованої торгівлі по вулицях Преображенській 

(біля ринку “Центральний”) та Вокзальній (біля будинку № 37/16).   

На  час  проведення рейду по вул. Преображенській несанкціонована 

торгівля ліквідована. 

За результатами рейду по вул. Вокзальній спеціалістом спецінспекції 

складено 1 протокол  за  статтею  152   Кодексу   України   про   адміністративні   

правопорушення.     
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З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна  робота стосовно недопущення  “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків.   

Житлово-комунальна сфера 

 

  22 листопада інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради та працівниками міської дружини проведено рейд з перевірки 

благоустрою міста по вулицях: Ціолковського, Юрія Краснокутського, Сєрова, 

Осипенка, Новослобідської, Павла Сніцаря, Полтавській, Шевченка, 

Преображенській, Вокзальній, Пацаєва, Генерала Жадова, Волкова, Верхній 

Пермській, Бобринецький шлях, Вознесенській, Кільцевій, Гоголя, Казанській, 

Родниковій, Прирічній, Шкільній, Цілинній, Ярошенка, Нижній П’ятихатській 

та провулках: Зеленому, Гулака-Артемовського, Остапа Вишні, Городньому. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

6 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                            

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                  

45 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 

 

22 листопада заступник директора центру методичної та соціально-

психологічної служби Світлана Живіцька в режимі он-лайн провела 

інструктивно-методичну нараду із заступниками директорів з виховної 

роботи. 

Розглянуто питання: про підготовку і проведення міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» за номінаціями, визначеними 

Міністерством освіти та науки України; про підготовку до проведення 

місячника морально-правового виховання в навчальних закладах; про 

підсумки проведення міського етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 

«Моя Батьківщина – Україна»; про підсумки міського етапу Всеукраїнського 

конкурсу мультимедійних проектів «Врятувати від забуття»; про організацію 

конкурсу на кращу аплікацію з природного матеріалу «Герой-рятівник завжди 

поруч» в рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні 

ситуації». 

 

22 листопада на базі центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Кіровоградської міської ради відбувся міський етап 

Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів «Врятувати від забуття». 

За рішенням журі  переможцями ІІ етапу стали учні:  І місце – 

Детюкова Катерина, учениця 10 класу гімназії № 9 (науковий керівник 

Сімеонова В.М.); ІІ місце – Нельга Марина, член гуртка «Дебат-клуб»                                                 

ЦЕВ «Натхнення» НВО № 6 (науковий керівник Хлопотіна С.В.);                     

Непокрита Ілона, учениця 9 класу НВК «Кіровоградський колегіум» 
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(науковий керівник Тканова Т.П.); ІІІ місце – Барабаш Анастасія, учениця                       

10 класу  НВО № 25 (науковий керівник Пінчук В.Д.); Бандушкіна Анна, 

Чернецька Анна, учениці НВО № 32 (науковий керівник Савченко А.С.);                     

ІІІ місце – Подопригора Дмитро, учень НВО № 18 (науковий керівник                          

Ткач Г.П.). 

 

22 листопада  на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об»єднання № 25  „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей”, центр позашкільного виховання «Ліра»  відбувся 

перший етап Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Фізична 

культура», в якому брали участь вісім вчителів загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

За результатами проведеного конкурсу члени журі обрали трьох 

вчителів. Ними стали Олег Білобабченко (НВО № 17), Олександр Сухоручко 

(НВО № 18), Василь Коломієць (НВО № 32), які візьмуть участь у фіналі 

міського етапу конкурсу «Вчитель року» через тиждень. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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