
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                       18 грудня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

18 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

На засіданні були присутні секретар міської ради Табалов А.О., 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової 

інформації та громади міста. 

Розглянуто питання про бюджет міста Кропивницького  на 2019 рік. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 18 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 59 питань, з них 

прийнято 57 питань, серед яких: про надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста Кропивницького; про погодження проекту 

рішення Міської ради міста Кропивницького “Про припинення дитячої міської 

поліклініки № 1 шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство”; про погодження проекту рішення Міської ради 

міста Кропивницького “Про припинення комунального закладу “Поліклінічне 

об'єднання м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство”; про погодження проекту рішення Міської ради 

міста Кропивницького “Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету 

міста Кропивницького на 2019-2021 роки”; про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку 

місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки”; про погодження 

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про звільнення у                 

2019 році окремих категорій осіб від оплати вартості адміністративної 

послуги, яка зараховується до бюджету міста Кропивницького”; про 

погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації 

торгівлі з рук у невстановлених місцях на  2019-2021 роки”; про регулювання 

питань щодо перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті.  
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 18 грудня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 
 Розглянуті 6 проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

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

на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який належить до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького; про зняття Л**                               

з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які користуються правом 

позачергового одержання жилих приміщень; про внесення змін до квартирної 

справи; про надання ордеру на жиле приміщення; про виключення квартири    

із числа службових. 
 Комісія також розглянула питання щодо самоправно зайнятих 

громадянами жилих приміщень (квартир, кімнат у гуртожитках), які належать 

до комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького.   

 

 18 грудня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

 Розглянуті питання: про дотримання теплового режиму; про 

розчищення від снігу прилеглих територій та посипання протиожиледними 

сумішами; про дотримання техніки безпеки при виїздах на змагання; про 

формування планів заходів на січень 2019 року; про відзначення кращих 

спортсменів та тренерів міста за підсумками 2018 року. 

 

Діалог влади з народом 

 

18 грудня відбувся прийом громадян з особистих питань керуючим 

справами виконавчого комітету міської ради Альвіною Бондаренко. На 

прийом звернувся один заявник з питання виділення кімнати у гуртожитку. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна,  молодіжна,  мовна політика 

 

  18 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено заходи:  

ДЮК «Скіф» – майстерню з виготовлення штучної ялинки «Збережемо 

ялинку»; ДЮК «Ровесник» - інформаційну хвилинку «Зима прийшла і свято 

принесла». 

 

18 грудня у бібліотеці-філії № 10 МЦБС відбулося літературне свято -

конкурс «Розкажу Миколаю, про що я читаю». Після перегляду мультфільму 

«Святий Миколай» учасники заходу розіграли веселе дійство зустрічі 

Миколая. Діти продемонстрували свої літературні та інтелектуальні знання під 

час цікавих та веселих конкурсів. За добрі вчинки, творчі здібності та любов 

до читання кожен з учасників отримав подарунок. 
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 18 грудня у дитячій школі мистецтв міста Кропивницького відбувся 

новорічний ранок для учнів  «Чарівні пригоди Нового року».  

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

18 грудня 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 виконання заходів міської програми  "Вчитель" 

у 2018 році;  про формування бази даних на випускників 2019 року та аналіз 

проведеної роботи  за 2018 рік; про підготовку та проведення новорічно- 

різдвяних свят; про стан організації позакласної роботи та дозвілля учнів під 

час навчання та в канікулярний час; про заходи безпеки під час проведення 

новорічно-різдвяних свят; про шкідливе програмне забезпечення. 

 

18 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

№ 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» відбувся міський конкурс учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» в номінації «Література», присвячений пам’яті 

Тараса Шевченка. Цей конкурс впродовж багатьох років сприяє виявленню                   

і державній підтримці майбутньої плеяди юних митців, майбутніх художників. 

У конкурсі брали участь 34 учні з 17-ти закладів освіти міста.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко  
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