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Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 06 лютого під головуванням заступника голови комісії, головного 

спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного управління 

Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

    Розглянуто 70 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152, ч.1 ст. 179, ст. 180, ст. 181-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у 

вигляді штрафу по 47 протоколах на загальну суму 51 510 грн. Закрито 

провадження по 21 протоколу. Розгляд матеріалів по 2 протоколах перенесено 

на наступне засідання. 

 

06 лютого під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Фундовного відбулося засідання громадської комісії з житлових питань. 

 Розглянуто 3 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

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

громадян з квартирного обліку; про віднесення будинку до числа службових 

жилих приміщень. 

 Комісія також розглянула 7 звернень громадян з житлових питань. 

 

06 лютого т.в.о. начальника управління молоді та спорту Славік Іванов 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуто питання: про тепловий режим у дитячо-юнацьких 

спортивних школах; про вакцинацію проти захворювання на грип та ГРВІ; про 

забезпечення благоустрою територій, прилеглих до спортивних закладів; про 

забезпечення доступності спортивних об’єктів для осіб з інвалідністю; пор хід 

навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких спортивних школах та 

інші. 

 

06 лютого начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та 

спорту Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами та 

керівниками гуртків та секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. 

Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про 

підготовку та проведення заходів до Дня Святого Валентина та свята 

Масляної; про контроль за температурним режимом; про контроль за 

відвідуваністю груп в гуртках і секціях, санітарним станом прилеглої до клубів 

території та протипожежною безпекою. 

 



2 

 

06 лютого відбулася прес-конференція начальника управління освіти 

Лариси Костенко. Мова йшла про надання якісних освітніх послуг, реалізацію 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» у Кропивницькому. 

 

06 лютого відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто 12 адміністративних справ, по яких винесено наступні рішення: 

накладено штрафи –  на 6 осіб, оголошено усні зауваження – 6 особам. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
  

 06 лютого в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Скіф» - годину спілкування на тему:  «Телефонний етикет»; 

ДЮК «Ровесник» – майстер-клас із виготовлення валентинок. 
 

Питання соціально-економічного стану 

                Соціальна політика 
 

06 лютого до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція з 

державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям за лютий 2018 року у сумі 

19 355,2 тис. грн, яка перерахована у повному обсязі управлінням соціального 

захисту населення при виконавчих комітетах районних у місті 

Кропивницькому рад для проведення зазначених виплат, а саме: Подільського 

району – 6 472,7 тис. грн, Фортечного району – 12 882,5 тис. грн. 

 

Освіта 
 

06 лютого на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» відбувся літературний салон  «Вершник 

степового краю», присвячений ювілею письменника-земляка Юрія 

Яновського.  

На творчий вечір зібрались літературознавці, історики, активісти та 

школярі. Літератори ділились з присутніми цікавими фактами із життя та 

творчості Юрія Яновського. Включились в роботу і школярі – влаштували 

читання творів письменника. На заході були присутні заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба, начальник 

управління освіти Лариса Костенко, які вручили активним учасникам 

літературного салону Грамоти управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко 
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