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                                       17 січня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

17  січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання 

робочої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в 

сім’ї.  

Розглянуті питання: про звернення гр. Д*** щодо факту вчинення 

насильства по відношенню до неї та малолітньої доньки  її чоловіком; про 

проведену роботу щодо попередження насильства в сім’ї відділом превенції 

патрульної поліції Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, 

Кропивницьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та  молоді 

і виконавчими органами Міської ради міста Кропивницького у 2018 році. 

 

17 січня під головуванням голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулось засідання виконавчого 

комітету районної у місті ради.  

Розглянуті та прийняті 11 рішень, серед яких: про підсумки роботи 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради за 2018 рік; про погодження проекту рішення 

Подільської районної у місті  Кропивницькому ради сьомого скликання «Про 

виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Подільського району  міста Кропивницького на 2018 рік»; про розмежування 

оплати комунальних послуг та затвердження порядку відшкодування витрат; 

про затвердження Положення про встановлення надбавок за високі досягнення 

у праці або виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у 

роботі працівникам виконавчого комітету, фінансового відділу, відділу 

благоустрою Подільської районної у місті Кропивницькому ради; про 

затвердження Положення про щомісячне преміювання працівників 

виконавчого комітету, фінансового відділу, відділу благоустрою Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради, виплату разових премій до державних 

і професійних свят та ювілейних дат; про надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб; про затвердження Порядку та умов надання соціальної 

послуги Службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи; про 

затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 

2019 рік розпорядникам коштів районного у місті бюджету. 

 



2 
 

 Діалог влади з народом 

 

17 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернувся один заявник з питання отримання акта на 

приватизовану земельну ділянку та продовження дії договору оренди 

земельної ділянки під гараж. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна,  молодіжна,  мовна політика 

17 січня в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 23 проведено 

«Олімпійський день здоров'я», присвячений 80-й річниці утворення 

Кіровоградської області. Захід організовано за співпраці управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх», відділення НОК України в 

Кіровоградській області та адміністрації ЗОШ № 23.  

Учні четвертих класів навчального закладу продемонстрували свою 

вправність у спортивних конкурсах та відповіли на запитання олімпійської 

вікторини. Команди-учасниці нагороджені дипломами управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького. Для загальноосвітньої школи 

організатори спортивного свята вручили літературу на олімпійську тематику, 

а всі юні спортсмени отримали сувеніри від обласного відділення 

Національного олімпійського комітету України.  

 

17 січня у бібліотеці-філії № 11 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького проведено модний гід «Be Fashion» за участі 

членів клубу «Наталка», який працює при Центральній міській бібліотеці для 

дітей.  

 

 17 січня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого міста 

Кропивницького відбулася презентація журналу «Вежа» (№ 37, 38 за 2018 рік). 

 У цих номерах розділ «Сучасна література» був представлений іменами 

Володимира Яремчука, Любові Баранової, Антоніни Царук, Броніслава 

Куманського. Розділ «Студії, критика» містив публікації Надії Частакової 

«Голосом Степової Еллади», Оксани Шпирко «Принцип морального 

дуалізму», Світлани Орел «Я мрію дожити до того часу, коли Донецьк знову 

стане Україною». Знайшлося місце в журналі і для гумору Володимира 

Могилюка та його байок, і для мистецької хроніки – розповіді Василя Бондаря 

про майстра народної творчості Емму Вариводу та кольорових репродукцій її 

картин. 
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 Гості музею мали можливість поспілкуватися з головним редактором 

журналу, головою Кіровоградської обласної організації НСПУ Василем 

Бондарем та авторами публікацій: заслуженим журналістом України 

Броніславом Куманським; поетесою, перекладачем, громадською діячкою 

Антоніною Корінь; відомим краєзнавцем, публіцистом Федором Шепелем.  

 У рамках заходу відбулася презентація виставки «Слово сильне 

правдою», яку науковці присвятили 65-річчю Василя Бондаря – прозаїка, 

журналіста, громадського діяча, справжнього друга музею. Матеріали 

розповідають про багаторічну та багатогранну діяльність літератора. 

 

17  січня в ДЮК «Скіф» комунального закладу «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено пізнавальну годину «Туристичними стежками рідного краю». 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 
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