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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 07 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської 

комісії з житлових питань. 

 Розглянуто 6 проектів рішень виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради: про взяття громадян на квартирний облік; про зняття громадян з 

квартирного обліку; про взяття громадян на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності територіальної громади 

м. Кропивницького; про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 25 липня 2017 року № 352; про надання 

ордера на жиле приміщення в гуртожитку; про надання ордера на жиле  

приміщення в житловому будинку та 9 звернень громадян з житлових питань. 

 

   07 листопада під головуванням заступника голови комісії – головного 

спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного управління 

Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. 

    Розглянуто 33 протоколи про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152, ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 212-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у 

вигляді штрафу по 17 протоколах на загальну суму 17085 грн. Закрито 

провадження по 12 протоколах. Розгляд матеріалів про адміністративне 

правопорушення щодо 2 протоколів перенесено на наступне засідання. 

Матеріали адміністративної справи щодо 2 протоколів направлено для 

розгляду за належністю за місцем проживання правопорушника. 

 

 07 листопада заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Мосін провів робочу нараду з 

керівниками ЖЕО та комунальних підприємств міста щодо вироблення 

алгоритму дій та запобіжних заходів, які б унеможливлювали крадіжки 

електроприладів, ліфтового обладнання та труб каналізаційних мереж в 

багатоповерхівках міста.  

 

 07 листопада т.в.о. начальника відділу сім’ї та молоді Марина 

Байрамова провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз проведених заходів 

за минулий тиждень; про підготовку та організацію заходів до Всесвітнього 

дня дитини й Дня гідності та свободи; про контроль за відвідуваністю груп в 
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гуртках і секціях, температурним режимом, санітарним станом прилеглої до 

клубів території,  протипожежною безпекою. 

 

07 листопада начальник відділу фізичної культури та спорту  Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання:  про забезпечення безоплатного навчання дітей 

у дитячо-юнацьких спортивних школах; про медичне забезпечення 

проведення змагань дитячо-юнацької баскетбольної ліги; про тепловий режим 

у спортивних закладах; про надання інформації про спортсменів для 

отримання міської та обласної стипендій; про присвоєння категорій дитячо-

юнацьким спортивним школам; про контроль за виконанням ремонтних робіт 

у стрілецькому тирі; про придбання інвентарю для спортивних закладів. 

 

07 листопада відбулась прес-конференція начальника управління 

соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради Володимира Стецюка та заступника начальника управління соціального 

захисту населення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради Олени 

Костенко. Мова йшла про систему нарахування житлових субсидій для 

мешканців міста.  

Для 28800 домогосподарств Фортечного району і 17 тисяч – 

Подільського району житлові субсидії вже нараховані автоматично – це 

родини, які користувалися державною підтримкою у поточному році. Заяви 

решти заявників, хто звернувся вперше, чи після річної перерви, комісія 

розглядає і приймає рішення. 

 

07 листопада відбулося засідання адміністративної комісії при          

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. дКропивницькому ради.                  

Розглянуто  20 адміністративних справ, по яких винесено рішення: накладено 

штрафи – на 13-х осіб; оголошено усні зауваження –  7 особам. 
 

    Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій 

 

07 листопада о 12.00 Кіровоградська міська організація політичної 

партії “Нова держава” організувала “антикапіталістичний марш” по                                

вул. Великій Перспективній, від вул. Гагаріна до приміщення Кіровоградської 

міської ради, де відбувся мітинг. Кількість учасників — до 100 осіб. 

Захід проводився під червоними прапорами з надписом “Наша мета — 

соціалізм” та лозунгами: “Пенсійна реформа: допоможи державі, помри до 

пенсії!”, “Очень скоро выстрелит “Аврора”!”, “Реформи трудова, пенсійна, 

освітня та медична — це знищення народу та держави!”. 

Перед присутніми виступили представники міської організації 

політичної партії “Нова держава” В. Дем'янчук та Ю. Грачов. 
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Учасники акції висловилися проти капіталістичного ладу, соціальної 

нерівності, безробіття, постійного зростання цін і тарифів, порушення 

громадянських прав та прийняли відповідну резолюцію мітингу. 

 

Діяльність громадських організацій 

 

07 листопада у приміщенні мiської ради вiдбулися звiтно-виборчi збори 

Кiровоградського регiонального вiддiлення Асоцiацiї мiст України. Пiд час 

засiдання новим головою регiонального вiддiлення АМУ був обраний міський 

голова  Кропивницького Андрiй Райкович.  

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

07  листопада в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи до Дня української писемності та мови: ДЮК «Зоряний» - 

поле чудес «Українські народні казки»; ДЮК «Вогник» – вікторину «Як я 

знаю рідну мову». 
 

До Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва 
 

 07 листопада в академічному обласному українському музично-

драматичному театрі імені М.Л.Кропивницького відбулися урочистості з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва.  

Працівників культури привітали голова облдержадміністрації Сергій 

Кузьменко, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, міський голова 

Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов. 

З нагоди свята Андрій Райкович і Андрій Табалов побажали нових 

творчих успіхів, миру, добра і здоров’я усім колективам музичних шкіл, 

музеїв, бібліотек, хореографічних шкіл і всій митецькій молоді міста, які є 

окрасою і гордістю не лише Кропивницького, а всієї України, та вручили 

відзнаки міської ради та її виконавчого комітету кращим фахівцям та 

колективам галузі. 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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