
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 16 травня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

 сьомого скликання 

 

16 травня дев’ята сесія міської ради не розпочала свою роботу із-за 

відсутності кворуму депутатів. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

                            

       16  травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Олександра Грабенка відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 

ради. 

    Розглянуто 26 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 10 протоколах на 

загальну суму 8500 грн. Закрито провадження по 11 протоколах. Розгляд  

матеріалів по 5 протоколах перенесено на наступне засідання. 

         16 травня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 

 Розглянуто 2 проекти рішень виконавчого комітету Кіровоградської 

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

ордера на жиле приміщення. 
 Комісія також розглянула одне звернення громадян з житлових питань та 

інші питання. 
 

 16 травня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. Розглянуто питання: моніторинг заходів, що проводились в 

ДЮКах минулого тижня, в тому числі до Дня сім’ї та Дня матері; про  

підготовку та проведення заходів до Дня Європи та Всесвітнього дня 

вишиванки; про контроль за відвідуванням та наповнюваністю гуртків і секцій 

та за станом прилеглої до клубів території. 

16 травня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання:  про формування планів оздоровлення учнів 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл в літній період; про проведення 

олімпійської розминки з учасниками туристично-краєзнавчого фестивалю 
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«Люби і знай свій рідний край» 19 травня 2017 року; про  формування планів 

спортивно-масових заходів на червень; про надання матеріалів для участі в 

міському конкурсі «Дитина року» та інші. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

16 травня у дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді 

відбувся майстер-клас з декору.  

 

16 травня в навчально-виховному комплексі «Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад – центр естетичного виховання» проведено «Олімпійський 

день здоров'я», присвячений Дню Європи. У заході, організованому завдяки 

співпраці відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, 

міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, 

брали участь 75 школярів. Діти змагалися у спортивних конкурсах та 

перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.  

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали призи від 

обласного відділення НОК України та сувеніри із символікою Європейського 

Союзу, надані управлінням економіки Кіровоградської міської ради.  

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

16 травня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення та спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради    

проведено рейдове  відстеження  місць  несанкціонованої  торгівлі   по   вулиці 

Преображенській, біля   ринку «Центральний».  

На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля 

за вказаною адресою призупинена.    

  

Освіта 

 

16 травня на базі гімназії № 9 проведено нараду із заступниками 

директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів 

міста.   
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Розглянуто питання: про проведення державної підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2016/2017 навчальному році; про 

організацію роботи щодо обліку дітей та підлітків шкільного віку, які 

проживають на території міста Кропивницького. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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