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                           за  04 вересня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

 сьомого скликання 
 

05 вересня відбулося спільне засідання постійних комісій 

Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів. 

На засіданні були присутні заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Грабенко О.В., керівники виконавчих 

органів, представники засобів масової інформації та громади міста. 

Розглянуто питання: про встановлення МАФів на території міста 

Кропивницького протягом 2017 року; про вжитті заходи щодо незаконно 

встановлених МАФів. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади   

 
05 вересня під головуванням   керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 

 Розглянуто 3 проекти рішень виконавчого комітету Кіровоградської 

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

громадян з обліку; про визнання такими, що втратили чинність, рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 
 Комісія також розглянула 3 звернення громадян з житлових питань. 
 

05 вересня під головуванням заступника голови адміністративної комісії  

–  головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного 

управління  Артема  Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. 

    Розглянуто 32 протоколи про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152, ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 182 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у 

вигляді штрафу по 17 протоколах на загальну суму 15861  грн. Закрито 

провадження по 12 протоколах. Розгляд матеріалів  по 2 протоколах  

перенесено на наступне засідання. Матеріали адміністративної справи щодо                 

одного протоколу направлено для розгляду за місцем проживання 

правопорушника. 
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05 вересня відбулась прес-конференція керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Альвіни Бондаренко та радника міського 

голови Євгенії Шустер. Мова йшла про підготовку та проведення заходів з 

нагоди 263-ї річниці заснування м. Кропивницького. 

 05 вересня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання:  про набір дітей у групи початкової підготовки; 

про інвентаризацію спортивного обладнання, встановленого на майданчиках 

міста; про проведення «Олімпійського тижня»; про проведення заходів з 

нагоди Дня фізичної культури і спорту України; про оформлення актів 

готовності спортивних споруд; про завершення підготовки до опалювального 

сезону; про формування проектів кошторисів витрат на 2018 рік. 

 

 05 вересня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з педагогами-організаторами та  керівниками гуртків та секцій дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: про набір дітей 

в гуртки на секції за місцем проживання та проведення дня відкритих дверей; 

про підготовку та проведення заходів в мікрорайонах, участь в міських заходах 

з нагоди відзначення 263-ї річниці від заснування міста; про постійний 

контроль за станом прилеглої до клубів території. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

05 вересня на території водно-гребної бази спільними зусиллями відділу 

фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, відділення                          

НОК України в Кіровоградській області, міського центру фізичного здоров'я 

населення «Спорт для всіх» та дитячо-юнацького спортивного центру 

«Україна» у рамках Всеукраїнської акції «Олімпійський тиждень» проведено 

спортивно-виховний захід «Олімпійський урок» з учнями навчально-

виховного об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад № 20 – дитячий 

юнацький центр «Сузір’я». 

Школярів привітали директор міського центру фізичного здоров'я 

населення «Спорт для всіх» Микола Аношкін та головний спеціаліст відділу 

фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради Вадим Бебко. Вони 

розповіли дітям про історію виникнення і проведення Олімпійських ігор та 

про відомих спортсменів-олімпійців м. Кропивницького. Також діти відповіли 

на запитання «Олімпійської вікторини» та продемонстрували свою вправність 

у вправах із обручем, змаганнях із футболу, дартсу, фрізбі.  
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Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради і отримали спортивні 

сувеніри від обласного відділення НОК України. 

 

05 вересня у центральній міській бібліотеці проведено віртуальну 

подорож Кіровоградщиною «Туп, туп, тупає турист!» 

Екскурсії проводилися у форматі презентацій Power Point з аудіо- та 

фотоматеріалами. Бібліотекарі сприяли пізнавальному навчанню та 

заохоченню учнівської молоді до читання, використовуючи відкритий ресурс 

Google Tour Builder (beta) for Google Earth. Учасники гри змогли віртуально 

побувати в 6 містах України (Дніпропетровськ, Харків, Київ, Херсон, Львів, 

Одеса) та різноманітних туристичних місцинах нашої держави. 

 

05 вересня у м. Кропивницькому на Алеї почесних воїнських поховань 

Рівнянського кладовища відбулась церемонія прощання з бійцем 3-го полку 

спеціального призначення Романом Рикаловим. Провести героя в останній 

путь прийшли батьки, рідні і друзі, бойові побратими, громадськість 

обласного центру. В заході брав участь міський голова Андрій Райкович 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 

 

 


	Висвітлення діяльності місцевих органів влади
	Події суспільно-політичного життя
	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика


