
  

  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 07 лютого 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

07  лютого   під   головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Олександра Грабенка відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 

ради. 

    Комісією було розглянуто 57 протоколів про адміністративні   

правопорушення, передбачені ст. 152,  ч. 2 ст. 212-1,  ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 154,                        

ч. 3 ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 29 протоколах на загальну 

суму 20 536 грн. Закрито провадження по 27 протоколах. Розгляд  одного 

протоколу перенесено на наступне засідання. 

 

07 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кіровоградській 

міській раді. 

Необхідність термінового скликання комісії була пов»зана з 

виникненням захворювання на африканську чуму свиней у приватному 

домоволодінні мешканця села Грузьке Кіровоградського району, яке 

розташоване неподалік від Кропивницького і селища Нового. Останнє 

відповідно до запроваджених протиепідемічних заходів потрапило до 

трикілометрової зони захисту, яка межує з епізоотичним осередком. 

Комісія вирішила доручити Національній поліції Кропивницького, 

управлінню Держпродспоживслужби, міській державній лікарні ветеринарної 

медицини посилити контроль за переміщенням живих свиней, утриманням, 

забоєм, переробкою та реалізацією продуктів і сировини з них, торгівлею 

живими тваринами та продуктами тваринного походження, у тому числі в 

недозволених місцях і на стихійних ринках. 

 

07 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 

 Було розглянуто 5 проектів рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; 

про зняття з квартирного обліку; про взяття громадянина на облік для 

одержання кімнати у гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади  м. Кропивницького; про затвердження рішення про 
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надання службової квартири; про надання неупорядкованої квартири. 
 Комісія також розглянула одне звернення громадян з житлових питань та 

інші питання. 
 

07 лютого відбулась прес-конференція керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Альвіни Бондаренко за підсумками роботи 

у 2016 році підпорядкованих їй виконавчих органів міської ради.  

 

07 лютого відбулось засідання комісії з призначення  іменних стипендій 

міського голови. За результатами розгляду поданих документів усім                                   

6 стипендіатам продовжено виплату стипендій міського голови до кінця 

навчального року. 

 

07 лютого у відділі сім’ї та молоді відбулась нарада з педагогами-

організаторами та керівниками гуртків та секцій дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання. Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за 

минулий тиждень, в тому числі до Дня пам’яті героїв Крут; про організацію та 

проведення заходів до Свята Масляної; про  контроль за санітарним станом на 

прилеглих до клубів територіях. 

 

Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

07 лютого було направлено на центральний пункт збору ще один 

гуманітарний вантаж для мешканців Авдіївки. Цього разу кропивничани 

зносили до приміщення міської ради теплі речі, медикаменти та засоби гігієни.  

07 лютого у спортивній залі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» вчителі фізичної культури з усіх шкіл 

Кропивницького на чолі з начальником управління освіти міської ради 

Ларисою Костенко приєдналися до флешмобу 22 Pushup Challenge. 

07 лютого у дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді 

проведено майстер-клас з виготовлення гіпсових фігурок. 

Питання соціально-економічного стану 
 Освіта 

 

07 лютого на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса 

Костенко провела нараду з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів.   
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Розглянуто питання: про штормове попередження та забезпечення 

теплового режиму в закладах освіти; про контроль за якістю харчування, 

санітарним станом харчоблоків та інших приміщень закладу; про наявність 

кошторисів на сайтах закладів на 2017 рік та звітів батьківських комітетів; про 

участь закладів освіти в проектах громадського бюджетів м. Кропивницького; 

про підготовку закладів освіти до семінару 20 лютого 2017 року. 

 
07 лютого на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

відбулося засідання експертної групи атестаційної комісії (атестація вчителів 

математики та фізики).  

Розглянуто питання: про затвердження інструментарію для роботи 

експертної групи в навчальних закладах відповідно до Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників; про узгодження розкладу роботи 

експертної групи; про ознайомлення учасників з переліком питань, які 

необхідно розглянути під час атестації педагогів, та порядком дій в 

навчальному закладі.   

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради              А.Бондаренко 
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