
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    18 вересня 2018 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

18 вересня під головуванням  керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської 

комісії з житлових питань. 
 Розглянуто шість проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради 

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

зняття громадян з квартирного обліку; про виключення квартир із числа 

службових; про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 14 серпня 2018 року № 406 “Про 

затвердження рішення про надання квартир”; про переведення квартирної 

справи; про розділення квартирної справи. 
 Комісія також розглянула три звернення громадян з житлових питань.   

18 вересня 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 44 протоколи про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152, ст. 155, ст. 175-1, ст. 179 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у 

вигляді штрафу по 18 протоколах на загальну суму 13226 грн. Закрито 

провадження по 18 протоколах. Розгляд матеріалів по 5 протоколах 

перенесено на наступне засідання. Перенаправлено матеріали 

адміністративних правопорушень щодо 2-х протоколів  за місцем реєстрації 

правопорушників. 

 

18 вересня під головуванням  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії по нагородженню міською педагогічною премією ім. 

В.О. Сухомлинського. 

Комісія розглянула матеріали щодо 11 кандидатів. Одноголосно 

відібрала п»ятьох, що передбачено Положенням про міську педагогічну 

премію ім. В.О. Сухомлинського. 

Нагородження відбудеться 02 жовтня 2018 року на урочистостях з 

нагоди Дня працівників освіти України. 

 

18 вересня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  
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          Розглянуто питання:  про підсумки проведення масових заходів з 

нагоди Дня міста; про укладання договорів із загальноосвітніми навчальними 

закладами щодо проведення на їх базі навчально-тренувальних занять 

тренерами-викладачами дитячо-юнацьких спортивних шкіл; про формування 

плану спортивно-масових заходів на жовтень 2018 року; про стан підготовки 

спортивних закладів до опалювального сезону та підписання актів 

готовності; про формування проекту бюджету управління  молоді та спорту 

на 2019 рік.  

 

18 вересня відбулася прес-конференція начальника відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами Олександра Шишка.  

Мова йшла мова про хід реалізації “Міської програми профілактики та 

протидії злочинності “Безпечне місто” на 2017-2020 роки”. 

 

                   Події суспільно-політичного життя 

      Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 18 вересня в дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання відділу 

сім’ї та молоді проведено заходи: ДЮК «Вогник» - день відкритих дверей;  

ДЮК «Гермес» – день відкритих занять для батьків. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

18 вересня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного  розвитку,  торгівлі та інвестицій,  спеціалізованої  інспекції 

Міської  ради  міста  Кропивницького, працівників поліції  та  міської  

дружини  проведено рейдове  відстеження  місць несанкціонованої торгівлі 

по                                     вул. Євгена Тельнова (біля ринків “Привокзальний” 

та “Черемушки”).   

Несанкціоновану торгівлю, яку здійснювали більше 70 громадян, 

ліквідовано.   

Під час рейду спеціалістом спецінспекції складено 8 протоколів за 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.    

 З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах, біля житлових 

будинків та запропоновано здійснювати торгівлю на ринках міста. 
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Освіта 

 

18 вересня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса 

Костенко провела нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти 

міста.   

Розглянуті питання: про стан відвідування учнями закладів загальної 

середньої освіти міста; про стан позашкільної освіти міста в 2017/2018 н.р. та 

перспективи удосконалення на 2018/2019 н.р.; про інвентаризацію в освітніх 

установах у 2018 році; про раціональне використання приміщень закладів 

освіти; про роботу груп продовженого дня. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 


