
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                     26 лютого 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 26 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 31 питання, з них 

прийнято 30 питань, серед яких: про організацію харчування вихованців 

комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” на 2019 рік; про затвердження орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік; про надання 

одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького. 
 

26 лютого відбулось публічне представлення інформації про бюджет за 

бюджетними програмами 2018 року заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Олександром Вергуном  та 

керівниками підпорядкованих йому виконавчих органів міської ради:                      

т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

Савченко Т.М., начальником управління комунальної власності                                     

Колюкою О.С., т.в.о. начальника управління розвитку транспорту та зв»язку 

Пугачем В.В. 

 

26 лютого секретар міської ради Андрій Табалов провів робочу 

нараду  з працівниками виконавчих органів міської ради, які здійснюватимуть  

контроль за належним матеріально-технічним забезпеченням дільничних 

виборчих комісій при підготовці до проведення чергових виборів Президента 

України 31 березня 2019 року. 

 

26 лютого начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання:  про матеріально-технічне забезпечення виборчих 

дільниць; про проведення спортивних заходів з нагоди свята Масляної; про 

порядок відрядження тренерів для суддівства Всеукраїнських змагань; про 

подання необхідних документів для оформлення права власності на земельні 

ділянки під спортивними спорудами; про економне використання 

енергоносіїв. 

 

26 лютого заступник начальника управління молоді та спорту Катерина 

Черкасська провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких 
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клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

Міської ради міста Кропивницького».  

Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про 

планування виховних заходів на наступний тиждень (свято Масляної); про 

заходи щодо збереження життя та здоров’я вихованців; про постійний 

контроль за відвідуванням вихованцями гуртків і спортивних секцій, 

температурним режимом, протипожежним і санітарно-технічним станом. 

 

26 лютого голова адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Закаблуковський В.О. провів 

чергове її засідання.  

Розглянуто 29 адміністративних справ, по яких винесено наступні 

рішення: накладено штраф –  на 12-х осіб; закрито – 14 справ; повернуто на 

доопрацювання – 3 справи. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

26 лютого відбулось засідання Молодіжної ради при виконавчому 

комітеті міської ради міста Кропивницького. Розглянуто питання про план 

роботи та організацію заходів у березні 2019 року. 

 

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

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Скіф» – майстер-клас з виготовлення виробів з природного 

матеріалу; ДЮК «Промінь» – спеціальні заняття з підготовки до чемпіонату 

України з хортингу. 

 

26 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи:  

 № 9 – ігрова подорож країнами світу «Цікаво бути поліглотом». 

Маршрут подорожі складався з різних зупинок. Учасники заходу побували у 

Данії, Швеції, Німеччині, Англії, Франції, де народились чудові дитячі 

письменники. Під час подорожі діти мали можливість також ознайомитися з 

цікавими фактами про країни Євросоюзу в ігровій формі. На кожній 

«літературній зупинці» діти відповідали на запитання казкових вікторин, а 

наприкінці взяли участь у конкурсі «Улюблена книга з мого читацького 

щоденника». Працівники бібліотеки підготували електронну презентацію 

«Казкова мандрівка країнами Європи» та книжкову виставку «В подорож за 

героєм книжок!»; 

 центральна бібліотека – лінгвістична дегустація «Вивчайте, любіть свою 

мову». Бесіди, інформхвилинки, коментовані читання пройшли біля 

літературно-мистецького календаря «Гортаючи сторінки календаря». Читачів 

ознайомили з ювілейними датами відомих українських поетів та 
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письменників. Великий успіх серед юних любителів читання мали мовна гра 

«Рідна мова в іграх, віршах і загадках» та цикл пізнавальних бесід 

«Життєдайна українська мова». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

26 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, Кропивницького міського управління 

ГУ Держпродспоживслужби, працівників поліції та міської дружини 

проведено  рейдове   відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі   по                      

вул. Вокзальній (біля будинку 37/16). 

Під час  рейду   працівником поліції складено  протокол за статтею 160 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля з рук у 

невстановленому місці).    

На час проведення рейдового відстеження несанкціонована торгівля 

була 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. 

 

Освіта 
 

26 лютого директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі онлайн 

нараду з директорами закладів  дошкільної освіти міста. 

Розглянуто питання про організацію та проведення фестивалю дитячої 

творчості «Яскраві зірочки Кропивницького». 

 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 
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