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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

   17 жовтня 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 43 протоколи про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152, ст. 159, ч. 1 ст. 175-1, ч. 2 ст. 212-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у 

вигляді штрафу по 24 протоколах на загальну суму 22542 грн. Закрито 

провадження по 15 протоколах. Розгляд матеріалів про адміністративне 

правопорушення щодо 3 протоколів перенесено на наступне засідання. 

Матеріали адміністративної справи щодо одного протоколу направлено для 

розгляду за належністю за місцем проживання правопорушника. 

 

17 жовтня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна 

провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за 

минулий тиждень; про підготовку та організацію заходів в ДЮКах на час 

осінніх канікул, в тому числі до Дня визволення України від фашистських 

загарбників; про контроль за відвідуваністю груп в гуртках і секціях, контроль 

за температурним режимом та  санітарним станом прилеглої до клубів 

території. 

 

17 жовтня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання:  про формування бюджетної програми відділу 

на 2018 рік; про забезпечення протипожежної безпеки в спортивних закладах; 

про забезпечення навчання кочегарів і працівників, відповідальних за 

пожежну безпеку, електробезпеку, охорону праці та теплове господарство на 

державних курсах підвищення кваліфікації; про формування планів 

спортивних заходів на листопад 2017 року. 

 

17 жовтня на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи                                

І-ІІІ ступенів № 14 начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

нараду з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів міста.   

Розглянуто питання:  про стан роботи з профілактики правопорушень та 

аналіз скоєних злочинів; опрацювання Закону України «Про освіту»; аналіз 

наказів про організацію методичної роботи в навчальних закладах міста у  
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2016/2017 навчальному році; про стан оприлюднення інформації в 

інформаційному проекті «Освітня карта м. Кропивницького»; про порядок 

прийому, звільнення та відрядження педагогічних працівників міста.  

 

  17 жовтня міський голова Андрій Райкович, секретар міської ради 

Андрій Табалов та начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко здійснили інспекційну поїздку територією 

міста з метою перевірки ходу та якості асфальтування доріг, в тому числі  по 

вул. Великій Пермській, між вулицями Нижньо- та Верхньоп»ятихатською у 

селищі Гірничому, пішохідної зони між вулицями Волкова та Пацаєва тощо. 

 

17 жовтня відбулась прес-конференція начальника управління 

розвитку транспорту і зв'язку Олександра Вергуна та директора комунального 

пiдприємства «Електротранс» Кіровоградської міської ради» Олександра 

Луценка. Мова йшла про роботу на маршрутах нових великогабаратних 

автобусів. 

Проїзд у нових автобусах коштуватиме 4 гривні, але ця вартість 

попередня і діятиме до 15 грудня. Така ситуація з ціною на квиток складається 

через неактуальність даних щодо пасажиропотоку на маршрутах, які не 

обслуговувалися з 2014 року.  

Керівник КП «Електротранс» наголосив, що нові автобуси будуть 

обладнані Wi-Fi, матимуть GPS-навігацію, яка стане доступною для перегляду 

на "Easy way". Як і нові тролейбуси, міські великогабаритні автобуси будуть 

доступними для людей з обмеженими можливостями. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 09 по 13 жовтня на базі стадіону «АРЗ» проходили міські змагання з 

футболу "Шкіряний м'яч" серед школярів 2005 р.н. (старша група). 240 юнаків 

з 20 команд загальноосвітніх навчальних закладів міста змагались за право 

стати переможцем та представляти місто Кропивницький навесні 2018 року в 

обласних змаганнях. 

У турнірі третє місце посіла команда комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр 

естетичного виховання «Калинка», друге місце зайняла команда комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання - «Загальноосвітня школа                             

І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та  юнацької 

творчості  «Сузір’я», а перемогли школярі з комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад школа І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса 

Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт». 
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17 жовтня у центральній бібліотеці Кіровоградської МЦБС був 

проведений захід - експрес до Німеччини «У світі цікавих фактів». 

Користувачі ознайомилися з мультимедійною презентацією туру до 

Німеччини. 

 

17 жовтня на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та 

юнацької творчості «Оберіг» відбувся міський етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені Т. Шевченка, в якому брали участь 37 учнів             

5-11-х класів з 25 загальноосвітніх навчальних закладів  міста.  

 

 
 

Начальник організаційного відділу               О.Разуменко 
 


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


