
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

 за 15 листопада 2018 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

        15 листопада у приміщенні міської ради за участю  керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Альвіни Бондаренко, 

начальника відділу по роботі зі зверненнями громадян Оксани Пономарьової 

та представників Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств установ та організацій Кіровоградської обласної 

державної адміністрації підведено підсумки навчання за тематичним 

семінаром для посадових осіб виконавчих органів міської ради щодо 

розгляду звернень громадян в концепції Закону України «Про звернення 

громадян», та вручено свідоцтва 46 посадовим особам міської ради та 

районних у місті Кропивицькому рад. 

 

        15 листопада у приміщенні міської ради проведено тематичний 

короткостроковий семінар для адміністраторів та працівників Центру 

надання адміністративних послуг міста Кропивницького «Психологія та 

етика ділового спілкування».   

  

        15 листопада під головуванням директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради - начальника 

управління економіки Андрія Паливоди відбулося засідання координаційної 

ради з питань розвитку підприємництва. 

 На засіданні розглядався інвестиційний проект ТОВ «Швейне 

виробництво «МріяЄ» «Розширення діючого виробництва по пошиттю одягу, 

в тому числі для військових із застосуванням та впровадженням 

інноваційних, енергозберігаючих технологій для виробництва екологічно 

безпечної та якісної продукції із залученням діючого виробництва та 

використанням сировинних ресурсів країни з метою забезпечення жителів               

м. Долинська Долинського району Кіровоградської області та                            

м. Кропивницького в зв’язку з відсутністю аналогічного виробництва у                  

м. Долинська». За результатами засідання прийнято відповідне рішення. 

 

15 листопада  у приміщенні виконавчого комітету Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради під головуванням голови Подільської  районної 

у місті ради Руслана Фросіняка відбулося засідання виконавчого комітету   

районної у місті ради. Розглянуто та прийнято наступні рішення: «Про 

надання дозволу КП «ЖЕО № 2» Міської ради міста Кропивницького» на 

переоформлення особового рахунку»; «Про звіт про роботу Центру 

соціальних виплат та компенсацій управління соціального захисту населення 
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Подільської районної у місті Кропивницькому ради»; «Про погодження 

проекту рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради  

сьомого скликання»  «Про звіт про виконання районного у місті бюджету за 

9 місяців 2018 року»;  «Про надання допомоги на поховання деяких категорій 

осіб»; «Про виплату матеріального заохочення головам органів 

самоорганізації населення»; «Про погодження проекту рішення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради «Про внесення змін до рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання                  

від 27 лютого 2018 року № 115 «Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Подільського району міста 

Кропивницького на 2018 рік»; «Про видачу дубліката свідоцтва про право 

власності на домоволодіння по вул. Маріупольській, 1                                               

у м. Кропивницькому»; «Про погодження проекту рішення районної у місті 

ради «Про внесення змін до рішення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року                           

№ 107 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»; «Про погодження 

кандидатури Дулі Т.В.». 
  

Події суспільно-політичного життя 

  Кадрові питання 

        15 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради, голови конкурсної комісії Альвіни Бондаренко 

відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення посад в управління 

містобудування та архітектури (на період відпустки для догляду за дитиною 

основного працівника) та в управління освіти. У конкурсному відборі взяли 

участь 5 претендентів. Комісія прийняла рішення рекомендувати міському 

голові: призначити на посаду головного спеціаліста відділу планування та 

містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Марчука 

Сергія Олександровича та на посаду головного спеціаліста відділу 

юридичного та фінансового забезпечення управління освіти Гончарова Ігоря 

Анатолійовича; зарахувати Довженко Вікторію Вікторівну до кадрового 

резерву на посаду головного спеціаліста відділу юридичного та фінансового 

забезпечення управління освіти. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

         15 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи до Міжнародного дня толерантності: ДЮК «Зоряний»   -  

година спілкування на тему: «Правила поведінки в громадському 

транспорті»; ДЮК «Ровесник» - година спілкування на тему: «Толерантність 

починається з посмішки». 

        15 листопада у бібліотеці-філії № 19 МЦБС було проведено випускний 

іспит «Кібершколярики». Випробування складалися з  теоретичного та 
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практичного блоків. Діти демонстрували знання будови комп’ютера, легко 

орієнтувалися в текстовому редакторі Word, виправляли помилки під час 

інтерактивних ігор. Швидко відповідали на запитання бліц-опитування «А чи 

знаєш ти?», згадували комп’ютерний сленг під час гри «Абраказяблики». 

Азартні гравці рекомендували безпечні та цікаві сайти для друзів під час 

випробувань «Кіберфанатів». Найкращі учні отримали Сертифікат про 

успішно зданий екзамен.  

Освіта 

        15 листопада в закладах освіти міста відбулися тематичні заходи з 

нагоди Міжнародного дня толерантності. В рамках заходів пройшли 

превентивні 5-хвилинки «Толерантність – крок до свободи»; урок 

толерантності «Толерантність. Це стосується кожного»;  бесіда «Мова жестів 

– мова людей всіх національностей»; батьківський всеобуч «Милосердя – 

протидія насильству»; акція толерантності «Світ починається з мене». 

 

        15 листопада на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа                  

І ступеня „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр 

позашкільного виховання „Контакт” відбувся міський етап міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської творчості імені Т.Шевченка. 

Результати конкурсу будуть оприлюднені 19 листопада 2018 року на сайті 

центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького. 
 

 

Питання соціально-економічного стану 

 Ситуація на споживчому ринку 

        15 листопада  муніципальним  патрулем  у  складі спеціалістів  

управління  торгівлі  та побутового обслуговування населення департаменту 

з питань економічного  розвитку,  торгівлі та інвестицій,  спеціалізованої 

інспекції та працівника поліції проведено рейдове відстеження місць 

несанкціонованої торгівлі по вул.Преображенській та вул.Пашутінській (біля 

ринку “Центральний”). 

В  результаті  проведення  рейду  спеціалістом   спецінспекції  складено  

2 протоколи за статтею 152 та 1 протокол за статтею 160 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. На час проведення рейду 

несанкціонована торгівля ліквідована. З громадянами, які здійснювали 

торгівлю у невстановлених місцях, проведена роз’яснювальна робота 

стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі  продуктами  харчування на 

тротуарах, газонах та біля житлових будинків. 

     

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
Разуменко 22 27 90 
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