
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                     05 березня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

05 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

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

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової 

інформації та громадськості. 

Розглянуто проект рішення міської ради «Про внесення змін та 

доповнень до Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання» (пропозиції підготовлено Громадською радою при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького). 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

 05 березня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 
 Розглянуті 5 проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

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

про зняття громадян з обліку; про виключення квартири із числа службових; 

про надання ордерів на жилі приміщення; про перенесення дати перебування 

громадянки на квартирному обліку. 
 Комісія також розглянула 4 звернення громадян з житлових питань.  
 

    05 березня  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 35 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтями 152, 155, ч.2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу                      

по 22 протоколах на загальну суму 26 401 грн. Закрито провадження по                             

9 протоколах. Перенесено на наступне засідання розгляд 3-х протоколів. 

Перенаправлено 1 протокол за місцем проживання особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності. 
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05 березня  відбулось публічне представлення інформації про бюджет за 

бюджетними програмами 2018 року заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Наталією Дзюбою  та керівниками 

підпорядкованих їй виконавчих органів міської ради:  начальником управління 

освіти Костенко Л.Д., начальником управління охорони здоров»я                   

Макарук О.О., начальником управління культури і туризму Назарець А.Ф., 

начальником управління молоді та спорту Колодяжним С.О., начальником 

управління соціальної підтримки населення Вовк Ю.М., начальником 

управління з питань захисту прав дітей Тимоховською Т.М. та директором 

Кропивницького центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді                              

Краснокутським О.В. 

 

05 березня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання: про прибирання прилеглих територій; про 

матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць; про дотримання 

бюджетного законодавства; про хід навчально-тренувального процесу та 

господарську діяльність ДЮСШ; про дотримання лімітів на використання 

енергоносіїв; про придбання господарчих товарів та обладнання для ДЮСШ; 

про присвоєння спортивних розрядів вихованцям ДЮСШ; про медичне 

забезпечення спортивних заходів. 
 

05 березня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина  

Черкасська провела  нараду з педагогами-організаторами, керівниками гуртків 

та спортивних секцій дитячо-юнацьких 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, в т.ч. з нагоди  Міжнародного жіночого дня та 

205-ї річниці з дня народження Т.Г. Шевченка; про  заходи щодо збереження 

життя та здоров’я вихованців; про постійний контроль за відвідуванням 

вихованцями гуртків і спортивних секцій, температурним режимом та 

протипожежним і санітарно-технічним станом в приміщеннях закладів. 

 

Діалог влади з народом 

 

 05 березня керуючий справами виконавчого комітету міської ради    

Альвіна Бондаренко провела прийом громадян з особистих питань. На прийом 

звернулися 2 заявники з питань: тимчасової реєстрації місця проживання,  

взяття на квартирний облік та надання житла. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

05 березня в приміщенні  Регіонального центру професійної освіти                    

ім. О.С.Єгорова відбулися урочистості з нагоди 75-річчя заснування закладу.  

Колектив закладу привітали заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба та начальник управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького Лариса Костенко та вручили 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти Подяку міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького, а працівникам - Грамоти і Подяки 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького. 

 

05 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Зоряний» – майстер-клас з бісероплетіння «Квіти для мами»; 

ДЮК «Промінь» – семінар-практикум з двобою; ДЮК «Скіф» – святкова 

програма з нагоди Міжнародного жіночого дня; ДЮК «Моноліт» – змагання  

з пауерліфтингу; ДЮК «Надія» – тематична година «Бережи навколишнє 

середовище». 

 

05 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

№ 2- гурман-вечір «Цей прекрасний дар кохання!». Користувачі 

бібліотеки жіночої статі поринули у поетичні та прозові твори про кохання. А 

далі, за чашкою чаю, мова йшла про літературу, дітей, родини, вічні жіночі 

цінності. Цікавою була розповідь Катерини Мірошніченко про свою родину, 

про розваги та квести, які влаштовує бабуся для п»ятьох внуків та внучки на 

дні народження, Масляну, Різдво, народні свята. Завершився вечір 

знайомством присутніх з книжковою виставкою новинок  та онлайн-

презентацією бібліографічного покажчика нових надходжень до бібліотеки; 

 № 12 – класна вечірка «Все для дівчаток». Звучали віршовані та музичні 

привітання дівчатам, розповідь про традиції святкування 8 Березня в різних 

країнах світу. Учасники заходу  із задоволенням брали участь у вікторинах 

"Жіноча логіка" та "Ерудит", конкурсах "Грація", "Вгадай страву", "Міс 

Впевненість" та "Міс Рішучість". Кожна дівчинка  отримала привітальну 

листівку.  Закінчилася ж вечірка запальними танцями. 

 

До Міжнародного жіночого дня 

 

05 березня, напередодні Міжнародного жіночого дня, міський голова 

Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов привітали членів  

сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників 

антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил зі святом та вручили їм 

грошові сертифікати на 500 гривень кожній та кошики з квітами. 
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05 березня, напередодні Міжнародного жіночого дня, міський голова 

Андрій Райкович, секретар міської ради Андрій Табалов, зааступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Олександр Мосін, Олександр Вергун та Андрій Паливода привітали жінок 

міста в академічному обласному українському музично-драматичному театрі 

ім. М. Л. Кропивницького зі святом. А в подарунок жінки переглянули 

прем»єру вистави «Обережно – жінки!» у виконанні акторів театру. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 
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