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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

19 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулось 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 та виключення зі списку осіб, які 

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень; про 

розподіл квартири; про надання квартири; про виключення квартири із числа 

службових; про надання ордерів на жилі приміщення. 
Комісія також розглянула скаргу громадянина стосовно зняття його з 

квартирного обліку у позачерговій черзі; питання щодо самоправно зайнятих 

громадянами житлових приміщень та про втрату права користування 

житловим приміщенням у гуртожитку і чотири звернення громадян з 

житлових питань.  

 

19 лютого 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. 

    Розглянуто 40 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 152, 155, 212-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по  

7 протоколах на загальну суму 6800 грн. Закрито провадження по                                          

29 протоколах. Перенесено на наступне засідання на розгляд 4-х протоколів.  

 

19 лютого відбулось публічне представлення інформації про бюджет за 

бюджетними програмами 2018 року заступником міського голови з пиань 

діяльності виконавчих органів міської ради Олександром Мосіним  та 

керівниками підпорядкованих йому виконавчих органів міської ради: 

начальником управління капітального будівництва С.Білокінем, начальником 

управління містобудування та архітектури В.Мездріним, в.о. начальника 

управління земельних ресурсів та охорони навколишнього природного 

середовища О.Вовенком, начальником управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення С.Коваленком, начальником 

управління Державного архітектурно-будівельного контролю В.Ксенічем, 

заступником командира міської дружини К.Осіпенком, начальником 
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спецінспекції міської ради А.Максютою та директором КП «Правник»                         

Н. Цуркан. 

19 лютого начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  

Розглянуто питання: про прибирання прилеглих територій; про участь у 

міських заходах з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні; про 

підготовку до проведення місячника з благоустрою міста; про оформлення 

права власності на земельні ділянки під спортивними спорудами; про 

формування планів спортивно-масових заходів на березень 2019 року. 

 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

19 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Скіф» – майстер-клас з декупажу «Прийди, весно…»;                        

ДЮК «Зоряний» – тренінг «Шлях до довіри»; ДЮКи «Вогник»  та «Гірник»  – 

бесіди на тему: «Символіка моєї держави» з нагоди Дня Державного Гербу 

України; ДЮК «Ровесник» – пізнавальний урок про національні символи 

України з нагоди Дня Державного Гербу України. 

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

відкриття виставки творів претендентів на здобуття обласної премії в галузі 

архітектури, геральдики і вексилології і декоративно-прикладного мистецтва 

імені Якова Паученка. 

Цьогорічний вернісаж презентував твори номінантів лише в номінації 

«декоративно-прикладне мистецтво». 

Виставку відкрили голова обласної ради, голова конкурсної комісії 

премії Олександр Чорноіваненко та начальник регіонального розвитку, 

містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Вікторія 

Кулікова. Тепло привітали майстринь голова обласної організації 

Національної спілки художників України Андрій Хворост та координатор 

обласної організації Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України, заслужений майстер народної творчості України Олександра Пренко, 

відзначивши творчу унікальність кожної мисткині. Заслужений архітектор 

України, Почесний громадянин нашого міста Віталій Кривенко закликав 

активно долучатися до конкурсу на здобуття премії в номінації «архітектура». 

 

19 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 
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 № 2 – вечір пам'яті «За чисті душі, що злетіли в небо». Його учасниками 

були учні Центральноукраїнського професійного будівельного ліцею.                         

На заході лунали вірші наших сучасників, присвячені героям-майданівцям: 

«Небесна Сотня», «Мамо – не плач»,«Горить свіча і пам’яті сльоза», «А сотню 

вже зустріли небеса»; давня лемківська пісня «Пливе кача по тисині» у 

виконанні гурту «Пікардійська терція», що стала офіційним жалобним Гімном 

України. Молодь переглянула кліп «Небесна сотня. Юні ангели», відео «Герої 

Небесної сотні. Віктор Чміленко». Пам’ять Героїв присутні вшанували 

хвилиною мовчання. Завершився вечір оглядом книжкової виставки «Герої 

Небесної Сотні»; 

ЦБ МЦБС – патріотичний екскурс «Криниця національної гідності». 

Присутні студенти Кіровоградського будівельного коледжу переглянули відео 

про  Євромайдан та вшанували загиблих хвилиною мовчання.  

 

Діяльність політичних партій 

19 лютого об 11.00 на площі перед міською радою Кропивницька міська 

організація політичної партії “Ліва опозиція” проводила мітинг-пікет з нагоди 

Всесвітнього дня соціальної справедливості. 

Учасники мітингу виступали за підвищення заробітних плат та пенсій, 

за зниження тарифів на комунальні та інші послуги, в тому числі на тепло. 

Вони тримали плакати з гаслами “За соціальну справедливість для всіх”. Акція 

проходила під червоними прапорами з надписами “Наша мета – соціальна 

справедливість”. 

Учасники мітингу прийняли резолюцію з рекомендаціями, які закони 

треба ухвалити для поліпшення рівня життя громадян. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

19 лютого  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 та працівників поліції і міської дружини 

проведено  рейдове   відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі   по                        

вул. Вокзальній (біля будинку 37/16). 

Під час  рейду   спеціалістом спецінспекції складено 5 протоколів за 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(порушення Правил благоустрою міста), працівником поліції вилучено ваги у 

особи, яка здійснювала торгівлю.   

З  громадянами,  які  здійснювали  торгівлю  у  невстановлених  місцях,  

проведена    роз’яснювальна    робота    стосовно    недопущення    “стихійної“ 
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торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків. 

Охорона здоров»я 

19 лютого в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулося 

засідання міської протиракової комісії з розбору запущених випадків 

онкопатології за участю заступника начальника управління охорони здоров'я 

Лариси Кудрик, керівників лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності міста та структурних підрозділів в них, лікарів, причетних до 

надання медичної допомоги хворим, винесеним для розбору. 

Освіта 
 

19 лютого 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 підсумки конкурсу відео «Стоп, булінг!» та 

нагородження переможців; про проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи з питань ЗНО – 2019; про ведення ділової та кадрової  документації в 

закладах освіти міста; про шкідливе програмне забезпечення; про проведення 

роз’яснювально-профілактичної роботи щодо попередження побутового 

травматизму (виховання батьків на прикладах); про заборону зборів коштів та 

благодійну допомогу; про наповнюваність сайтів закладів освіти (розділ 

«Прозорість та інформаційна відкритість»); про прибирання прилеглої 

території. 
 

19 лютого на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” з нагоди 

Всесвітнього для екскурсовода відбувся загальноміський тематичний захід 

«Люблю тебе, мій рідний краю!».  

19 лютого на базі центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Міської ради міста Кропивницького відбувся 

міський етап Всеукраїнського конкурс Українського молодіжного 

аерокосмічного об’єднання «Сузір’я»  «Космічні фантазії». 

Надійшло 49 робіт від закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти. Конкурс проводився у трьох номінаціях: «Космічне мистецтво», 

«Космічна історія» та «Космічна філософія». 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО  
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