
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

 за 19 червня 2018 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        19 червня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко проведено засідання громадської комісії з 

житлових питань. Розглянуто проекти рішень Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний 

облік; про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у гуртожитку, 

який належить до комунальної власності територіальної громади; про 

затвердження рішення про надання службових квартир. Також розглянуто              

2 звернення від громадян з житлових питань та заслухано інформацію про 

вжиті комунальними підприємствами "ЖЕО № 1"КМР", "ЖЕО № 4"КМР", 

управлінням комунальної власності Міської ради міста Кропивницького та 

юридичним управлінням Міської ради міста Кропивницького заходи до 

громадян, які проживають в жилих приміщеннях без належних правових 

підстав. 

        19 червня відбулася прес-конференція начальника управління молоді та 

спорту Сергія Колодяжного. На прес-конференції йшла мова про заходи, які 

будуть проводитися в місті 23 червня з нагоди  Міжнародного олімпійського 

дня.  

За інформацією посадовця планується провести вело (від вулиці Полтавської) 

та легкоатлетичний (від Меморіального комплексу «Фортечні вали») пробіги 

до площі перед будівлею міської ради, де відбудуться урочистості з 

врученням державних нагород видатним спортсменам відділення Інваспорту, 

які гідно презентували рідне місто на спортивних змаганнях найвищого 

рівня. Спортивні школи обласного центру отримають сертифікати на 

спортивний інвентар та обладнання, а кращі спортсмени міста - цінні 

подарунки. 

        19 червня в приміщенні міської ради заступник начальника управління 

молоді та спорту Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді                    

Людмила Дорохіна провели нараду з педагогами-організаторами дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз 

проведених заходів за минулий тиждень, організація та проведення заходів 

на наступний тиждень з нагоди Дня молоді України; контроль за 

протипожежною безпекою та санітарним станом прилеглої до клубів 

території. 

 19 червня в приміщені міської ради відбулося засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті. Розглянуто питання: проведення                             

29, 30 червня та 01 липня регіонального етапу всеукраїнської програми 

«Студентська республіка» у рамках святкування Дня молоді в Україні; про 

підсумки участі членів Молодіжної ради у всеукраїнському форумі 

молодіжних консультативно-дорадчих органів «Молодь ініціює – влада 
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реалізує», який відбувся у Кропивницькому. Заступник начальника 

управління молоді та спорту Катерина Черкасська проінформувала присутніх 

про проведення 23 та 24 червня заходів з нагоди Дня молоді України                 

2018 року.  

        19 червня під головуванням заступника голови адміністративної комісії   

головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного 

управління Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. Комісією 

було розглянуто 54 протоколи про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 24 протоколах на 

загальну суму 21760 грн. Закрито провадження по  22 протоколах. Розгляд 

матеріалів про адміністративне правопорушення щодо 7 протоколів 

перенесено на наступне засідання.  
 

  

Події суспільно-політичного життя 

        19 червня в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулося 

відкриття персональної виставки творів відомого українського митця 

заслуженого художника України Андрія Надєждіна «Відбитки 

часопростору».   

Твори художника зберігаються в Національному художньому музеї України, 

Дирекції виставок Міністерства культури України та Дирекції виставок 

Національної Спілки художників України, Кіровоградському обласному 

художньому музеї, художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна, 

меморіальному музеї В.Івасюка в м. Чернівці, історичному музеї міста 

Кам’янське (колишній Дніпродзержинськ), багатьох приватних колекціях в 

Україні та за кордоном.  

В експозиції виставки представлено понад 50 творів періоду                                

1980-х - 2018 років з художніх серій: «Метаморфози сучасності», «Карнавали 

життя», «Птахи», «З життя ангелів», «Ангелів кулі не минають», а також 

натурні зарисовки із серій: «Канів», «Седнів», «Крим», «На Азові», 

«Хорватська подорож», «Моє місто».  

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        19 червня у бібліотеці-філії № 1 Кіровоградської МЦБС проведені 

заходи з нагоди 120-річчя від дня народження Олени Журливої «Олена 

Журлива: Хто знає як літо минає». Бібліотекарі ознайомили учнів дитячого 

закладу відпочинку «Веселка» НВК СЗНЗ I-III ступенів № 26 з  її біографією 

та творчою діяльністю, а також переглянули відео-сюжет «Камертон душі». 

Олена Журлива (мешкала в Кіровограді 20 років) була талановитою 

поетесою та актрисою, яка багато років була прикута до ліжка, але   

відчувала потребу творити для дітей. Вона намагалася в своїх творах бути їм 

добрим другом, порадником, старшим товаришем. 
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          Питання соціально-економічного стану 

Охорона здоров”я 

19 червня в приміщенні дитячої міської поліклініки № 1 за участю 

працівників управління охорони здоров”я міської ради, головних лікарів      

ЛПЗ міста, заступників головних лікарів з медичної частини, завідуючих 

АЗПСМ, поліклініками, міського позаштатного інфекціоніста та епідеміолога 

відбулася оперативна нарада на тему: «Стан підготовки лікувально-

профілактичних закладів міста до надання медичної допомоги при 

карантинних та кишкових інфекціях». Прийняті відповідні рішення. 

 

  

  

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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