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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

21  березня   під   головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Олександра Грабенка відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 

ради. 

Розглянуто 25 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 10 протоколах на 

загальну суму 11560 гривень. Закрито провадження по 13 протоколах. Розгляд  

матеріалів по 2 протоколах перенесено на наступне засідання. 

 
21 березня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 

 Розглянуто проект рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради про взяття громадян на квартирний облік. 

 Комісія також розглянула 3 звернення громадян з житлових питань та 

інші питання. 

 

  21 березня відбулася прес-конференція директора КП “Теплоенергетик” 

Тетяни Соколенко та директора КП “Універсал 2005” Віктора Панішка.  Мова 

йшла про підсумки роботи комунальних підприємств за 2016 рік та подальші 

перспективи розвитку. 

 

21 березня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання:  про проведення декади з благоустрою 

територій; про виготовлення проектно-кошторисної документації на 

проведення капітальних ремонтів приміщення КДЮСШ № 3 та спортивної 

зали КДЮСШ № 2; про сприяння заняттям спортом учасникам 

антитерористичної операції та членам їх родин на базі ДЮСШ; про підготовку 

звітів за перший квартал 2017 року; про господарську діяльність ДЮСШ та 

інші. 

 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
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21 березня у дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді 

проведено майстер-клас із ручного виготовлення виробів з сірників. 

 

21 березня в залі Кіровоградської обласної філармонії відбувся                               

гала-концерт мистецького проекту «Степові джерела». В концертній програмі 

представили свою майстерність: вокальний дует «Пісенний зорепад»                          

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, танцювальний колектив «Карамель» комунального 

закладу „Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий 

ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр”, 

ансамбль «Джерельце» ЗОШ  ІІ-ІІІ ступенів № 10 та інші. 

 

21 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 2 – поетичне кавування «І в серце врізалося слово» до Всесвітнього 

дня поезії. Юні читачі оглянули книжкову викладку літератури «Музика 

слова, поезія дивна» та активно спілкувалися між собою на тему поезії; 

№ 11 - книжковий арт-фестиваль «Радісні зустрічі». Бібліотекарі разом з 

учасниками заходу обговорювали зміст оповідань «Як Петрик стежину пас» і 

«Льолька», а ще діти читали вірші та розгадували загадки; 

№ 13 - годину спілкування «Читаюча дитина – майбутнє України». До 

уваги юних читачів були представлені книжки Лариси Каленської «Дружбі 

навчив короп» та «Кораловий палац». Діти читали вірші «Кошенятко», 

«Природа – наш дім», «Славте рідну мову»  та оповідання «Ми знайдемо тебе, 

тату» про дітей, батьки яких воюють в зоні АТО.  

Письменниця подарувала власні книги гостям і бібліотеці.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Транспорт 

 

У Кропивницькому вперше в Україні стартував пілотний проект з 

обладнання громадського транспорту кнопками термінового виклику поліції. 

Скористатися кнопкою виклику поліції зможуть водії, пасажири, усі без 

винятку люди, яким буде потрібна допомога правоохоронців. 

 

Освіта 

 

21 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» начальник відділу юридичного та 
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фінансового забезпечення управління освіти Олена Васильєва провела нараду 

з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів.   

   Розглянуто питання: про стан роботи з профілактики правопорушень та 

аналіз скоєних злочинів; про результати вивчення динаміки розвитку 

вихованців, які навчаються за спеціальними  програмами, та роботу шкільних 

психолого-медико-педагогічних консультацій; про організацію оздоровлення; 

про види юридичної відповідальності керівника закладу; про закінчення 

2016/2017 н.р. та проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього 

незалежного оцінювання в закладах освіти. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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