
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 14 лютого 2018 року 
 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 14 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення: погодити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                               

2 адресами; відхилити пропозиції робочого органу щодо встановлення 

пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою; відкласти 

розгляд пропозиції робочого органу щодо встановлення пріоритету на місця 

розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою  та продовження терміну дії 

дозволів на розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою. 

 

14 лютого під головуванням голови комісії, заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про 

доцільність усиновлення – 2; про розгляд заяви гр. В. -1; про утворення 

прийомної сім'ї – 1; про утворення дитячого будинку сімейного типу та 

влаштування до них дітей – 1; про призначення уповноваженої особи над 

майном дитини – 1; про позбавлення батьківських прав - 1; про відібрання 

дитини без позбавлення батьківських прав – 2; про визначення місця 

проживання дитини - 1; про надання дозволів – 2. 

 

14 лютого в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради під головуванням 

заступника голови районної у місті ради Артема Постолатія відбулося 

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 - 27 

(призначено – 27); державної соціальної допомоги малозабезпеченим                      

сім’ям – 1 (не призначено - 1); соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам – 6 (призначено – 4); надання права на пільги – 1 (призначено - 1). 

 
14 січня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  
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Розглянуто 3 протоколи, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою міста.  

На 3-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 14 лютого  на площі перед міськрадою відбувся святковий захід до Дня 

Святого Валентина: ярмарок, молодіжна святково-розважальна програма 

«Love is..» та відправлення «Тролейбусу кохання». Кропивничани мали 

можливість придбати подарунки, сувеніри та різноманітні солодощі. 

Розважальна програма «LOVE is…» включала в себе конкурси та розваги під 

музичний супровід. Святкова фотозона ледь вміщувала усіх охочих зробити 

пам’ятне фото про День Святого Валентина у Кропивницькому. Площа перед 

міською радою перетворилася на місце освідчення, де всі, хто мав бажання, 

могли заявити про своє кохання, а найсміливіші отримати від організатора 

свята - Молодіжної ради при виконавчому комітеті міської ради жартівливе 

свідоцтво про шлюб. О 16.00 на маршрут вийшов "Тролейбус кохання", який 

рухався від міської ради до  Лісопаркової та у зворотному напрямку. 

 14 лютого в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи до Дня Святого Валентина: ДЮК «Чайка» - конкурс на кращу 

валентинку; ДЮК «Промінь» – спортивно-розважальну програму та до Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав у                                              

ДЮК «Зоряний»  проведено виховну годину.  

 

14 лютого у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 2 – молодіжний прозаїчний джем «Літературно-художня битва». Захід 

був присвячений Дню Святого Валентина і завершився оглядом літератури                 

«У чарах кохання»; 

№ 15 – бібліокафе «Поетичні мелодії кохання. День закоханих». 

Бібліотекарі підготували для відвідувачів романтичне бібліокафе «Поетичні 

мелодії» та яскраву книжкову виставку під назвою «Любов живе в моїх 

долонях». Після знайомства з красивими історіями кохання користувачі взяли 

участь у акції "Валентинка читацьких симпатій". На листівках у вигляді 

сердечок вони писали назву улюбленої книги та опускали їх до "Скарбнички 

читацьких симпатій". В читальному залі працівники бібліотеки провели 

конкурсно-розважальну програму «Подаруй валентинку». Учасники якої в 

подарунок отримали книги нашої землячки Катерини Рибченко. 
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До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

14 лютого в Кіровоградському академічному обласному українському 

музично-драматичному театрі ім. М. Л. Кропивницького відбулися 

урочистості з вшанування солдатів і офіцерів, рядових і генералів, робітників 

та службовців, які виконували інтернаціональний обов»язок в більш як 

двадцяти країнах світу. В заході брали участь: міський голова Андрій 

Райкович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Наталія Дзюба, голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради Руслан Фросіняк, голова міської організації Української Спілки ветеранів 

Афганістану Петро Наточій, представники громадських організацій та молодь. 

Андрій Райкович привітав присутніх в залі та вручив за особистий 

внесок у патріотичне виховання підростаючого покоління, активну 

громадську діяльність та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав Подяку Міської ради та Виконавчого комітету міста 

Кропивницького учаснику бойових дій в Республіці Афганістан, члену міської 

організації Української Спілки ветеранів Афганістану Олександру Бовту.  

Цінними подарунками нагороджено учасника бойових дій в Республіці 

Афганістан, члена громадської спілки “Патріот” Костянтина Андрєєва та 

учасника бойових дій в Республіці Афганістан, члена міської організації 

Української Спілки ветеранів Афганістану Григорія Сергієнка. 

Також цього дня грошову допомогу від міської влади отримали члени 

родин загиблих «афганців», особи з інвалідністю та учасники бойових дій на 

загальну суму 171 тис. грн. 

У подарунок від міської влади для ветеранів відбулася вистава «Назар 

Стодоля» у постановці академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 14 лютого про роботу за підсумками 2017 року звітували                

керівники комунальних підприємств: «Універсал 2005», електричних мереж 

зовнішнього освітлення «Міськсвітло», «Ритуальна служба - 

спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» та 

«Благоустрій». 

  

  14 лютого 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: Гоголя, Ялтинської, Андріївської, Соборної, 

Яновського, Євгена Тельнова, Комарова, Габдрахманова, Братиславської, 

Ярославської, Вадима Височина, Василя Нікітіна, Степанова, Віктора 

Чміленка, Архангельської, Єгорова, В’ячеслава Чорновола, Куроп’ятникова, 
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Верхньої Пермської, Зінченка, Кримської, Герцена, Волкова, Академіка Тамма, 

Пацаєва, проспекту Винниченка, Студентського бульвару, сел. Гірничого та 

провулка Павла Бута. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені                                                                                                              

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                        

18 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
 

Ситуація на споживчому ринку 
 

14 лютого на площі перед міською радою відбулася святкова торгівля з 

нагоди  Дня Святого Валентина з продажу  сувенірної продукції та смаколиків, 

у якій брали  участь 13 суб'єктів господарювання міста. 

 

Освіта 
 

14 лютого  на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» спеціаліст відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти Ольга Журавльова провела 

нараду із заступниками керівників закладів загальної середньої освіти з 

виховної роботи та директорами центрів естетичного виховання. 

Розглянуто питання: про підготовку та відзначення Дня Героїв Небесної 

Сотні; про хід міського конкурсу на кращий захід національно-патріотичного 

спрямування серед закладів освіти міста.  

 

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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