
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 06 березня 2018 року 
 

м. Кропивницький        

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

06 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про роботу управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового обслуговування населення Міської ради міста 

Кропивницького за 2017 рік; про електронну петицію від 23.02.2018 щодо 

безготівкової оплати за проїзд (електронний квиток) - не підтримано. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

06 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання 

міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій.  

Розглянуто питання про гідрометеорологічну ситуацію та забезпечення 

безаварійного пропуску талих і повеневих вод в весняний період 2018 року. 

За результатами роботи комісії поставлено конкретні завдання 

керівникам виконавчих органів, підприємств, установ і організацій. 

 

06 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулося засідання 

адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького. 

    Розглянуто 33 протоколи про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 22 протоколах на 

загальну суму 24 820 грн. Закрито провадження по 10 протоколах. Розгляд 

матеріалів по одному протоколу перенесено на наступне засідання. 
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06 березня під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Фундовного відбулося засідання громадської комісії з житлових питань. 

 Розглянуто 6 проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

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

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

гуртожитку, який належить до комунальної власності територіальної громади 

м. Кропивницького; про віднесення будинку до числа службових жилих 

приміщень; про затвердження рішення про надання неупорядкованої 

квартири; про затвердження списків та реєстрів перереєстрації. 

 Комісія також розглянула 2 звернення громадян з житлових питань. 
 

06 березня відбулася презентація виконання галузевих програм 

соціально-економічного розвитку за участю заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби, начальника 

управління освіти Лариси Костенко, начальника управління молоді та спорту 

Сергія Колодяжного, начальника управління охорони здоров’я  Оксани 

Макарук, начальника служби у справах дітей Тетяни Тимоховської, 

начальника відділу культури і туризму Анни Назарець, начальника відділу 

соціальної підтримки населення Юлії Вовк,  директора міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олега Краснокутського. 

 

06 березня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  

          Розглянуті питання: про тепловий режим; про розчищення від снігу та 

посипку протиожеледною сумішшю прилеглих територій;  про заборону збору 

коштів з дітей, які займаються в закладах, підпорядкованих управлінню молоді 

та спорту. 

 

06 березня начальник відділу сім’ї та молоді провела нараду з 

педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. 

Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про 

контроль за температурним режимом та моніторинг рівня захворюваності 

дітей; про контроль за відвідуваністю груп в гуртках і секціях, санітарним 

станом прилеглої до клубів території, протипожежною безпекою  та інші. 

            

06 березня відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто 16 адміністративних справ, по яких винесено наступні рішення: 

накладено штрафи –  на 12 осіб; оголошено усні зауваження – 4 особам. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

06 березня в приміщенні міської ради відбулось засідання «круглого 

столу» на тему: «Політика гендерної рівності: Світ та Україна» за участю 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                            

Наталії Дзюби, голови громадської організації «Гендерний центр Волині» 

Оксани Ярош, жінок депутатів Міської ради міста Кропивницького, 

громадських діячів, представників Громадської ради  та  Молодіжної ради при 

виконавчому комітеті міської ради, міського парламенту дітей та органів 

місцевого самоврядування.  

 

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

заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня: ДЮК «Зоряний» - майстер-клас 

з виготовлення квітів для мам; ДЮК «Ровесник» – майстер-клас з 

виготовлення святкових листівок та квітів для мам; ДЮК «Чайка» – святковий 

захід  «Любі, милі, рідні…». 

 

06 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 2 – літературний вечір «Жінки у вінку історії української літератури». 

На початку вечора головний бібліотекар філії Світлана Осадча зазначила, що 

про українську жінку сказано і написано багато, адже вона є матір’ю, коханою, 

музою, трудівницею, вона завжди оберігала свій український рід. Найбільша 

увага була приділена творчості легендарних жінок, які лишили яскравий слід 

в українській літературі. Це – Марко Вовчок, Ольга Кобилянська, Олена 

Пчілка, Леся Українка. Присутніх зацікавила літературна творчість сучасних 

жінок України. Учасники вечора слухали пісні на слова Ліни Костенко, а 

також ознайомилися з літературною творчістю сучасних українських 

письменниць, яких читають не тільки в Україні, а й за кордоном. Серед них: 

Марія Матіос, Євгенія Кононенко, Оксана Забужко, Лариса Денисенко, Ірена 

Карпа та Ірена Роздобудько. Завершився захід оглядом книжкової виставки 

«Жіноча доля жіночої прози в Україні»; 

№ 12 – літературний калейдоскоп «Читаємо Тараса, учімося в нього». 

Читачі переглянули фільм «Мій Шевченко», обговорили цікаві факти із життя 

поета та відповіли на запитання літературної вікторини; 

№ 19 – конкурс читців поезії Тараса Шевченка «Свою Україну любіть». 

Бібліотекарі підготували відеоматеріали, які розкривають постать великого 

Кобзаря: «Обличчя української історії», «Шевченко «Кавказ» (власний 

відеопроект). Учасники заходу  не тільки декламували вірші, але й показували 

театралізовані мініатюри та співали пісні на його вірші; 
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 № 10 – історичний етюд «Україна в революційну добу 1917-1921 років». 

Учасники заходу дізнались про перебіг революційних подій, переглянули 

кадри документальної відеохроніки,  ознайомилися з  галереєю видатних 

діячів,  які формували ідеологію і порядок денний революційного руху, 

оглянувши виставку «Визначні діячі української революції 1917-1921р.р.». 

 

 Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

06 березня на площі перед міською радою відбувся ярмарок з продажу  

сувенірної продукції та рукоділля, присвячений Міжнародному жіночому 

дню,  у якому брали  участь 27 суб'єктів господарювання міста. 

 

 

Начальник організаційного відділу         О.Разуменко  
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