
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                 02 квітня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 02 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії                      

з житлових питань. 
 Розглянуто вісім проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради 

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

про зняття громадян з обліку; про надання ордера на жиле приміщення;                     

про виключення квартири із числа службових; про затвердження рішення про 

надання службової квартири; про затвердження списків та реєстрів 

перереєстрації; про розподіл квартир; про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 10 березня 2016 року № 162                                

“Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради”. 
 Комісія також розглянула шість звернень громадян з житлових питань.  

 

  02 квітня 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. 

    Розглянуті 46 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 152, 154, 155, 156, 180 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення                        

у вигляді штрафу по 23 протоколах на загальну суму 28458 грн. Закрито 

провадження по 19 протоколах. Перенаправлено один протокол за місцем 

реєстрації особи. Перенесено розгляд 3-х протоколів на наступне засідання 

адміністративної комісії. 

 

02 квітня начальник управління соціальної підтримки населення Юлія 

Вовк провела нараду з питання підготовки та проведення заходів, пов'язаних 

із 33-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. 

 

02 квітня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання: про матеріально-технічне забезпечення виборчих 

дільниць під час проведення другого туру виборів; про проведення місячника 

з благоустрою спортивних майданчиків «Спорт для всіх – спільна турбота»; 

про роботу КДЮСШ під час весняних канікул; про завершення 
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опалювального сезону; про участь у проведенні Дня довкілля; про підготовку 

до проведення перевідних іспитів у КДЮСШ та інші. 

 

02 квітня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина 

Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту 

Людмила Дорохіна провели нараду з педагогами-організаторами, 

керівниками гуртків та 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 на час весняних шкільних канікул;  про  

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

контроль за відвідуванням вихованцями гуртків і спортивних секцій, 

протипожежним                        та санітарно-технічним станом в приміщеннях 

закладів. 

 

02 квітня  відбулась прес-конференція  начальника управління з 

питань захисту прав дітей Тетяни Тимоховської та директора Кропивицького 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олега 

Краснокутського. Мова йшла про нову форму сімейного виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – патронатне 

виховання. 

 

Діалог влади з народом 

 

 02 квітня керуючий справами виконавчого комітету міської ради    

Альвіна Бондаренко провела прийом громадян з особистих питань. На 

прийом звернулися 2 заявники з  питань: черговості перебування на 

квартирному обліку та надання житла.  

 

Події суспільно-політичного життя 

      Діяльність громадських організацій 

 

         02 квітня відбулась прес-конференція  регіонального координатора 

Всеукраїнської кампанії «Задай курс владі» Інституту «Республіка» Анатолія 

Стояна. Мова йшла про публічні консультації з громадськістю міста. 
 

          Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

02 квітня в ДЮК «Моноліт» комунального закладу «Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради                                   

міста Кропивницького» проведено виховну годину «Вирішую конфлікти та 

будую мир навколо себе» та додаткові тренування з підготовки до змагань                          

з армспорту. 
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02 квітня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 
системи міста Кропивницького були проведені заходи:  

 № 11 – розважальна програма «День усіх смішинок». Дійство 

«сміхотерапії» розпочалось з розповіді бібліотекаря про 01 квітня – День 

гумору та сміху. Для дітей провели мультимедійну презентацію «Гумор 

письменників України для дітей», під час якої  познайомили їх з творчістю 

таких авторів-гумористів як Всеволод Нестайко, Грицько Бойко, Павло 

Глазовий, Остап Вишня, Степан Руданський та інших. Юні читачі оглянули 

книжкову виставку «Веселі усмішки від письменників-гумористів»; 

 № 12 – вікторина «Хто? Де? Коли?». Діти розгадували цікаві загадки, 

доповнювали прислів’я, ділились власними книжковими вподобаннями,                            

а також дивились фільми про різні історичні постаті та визначні дати з історії 

нашої країни; 

№ 8 – сміхотерапія «Жартуємо разом». Діти декламували вірші, 

розповідали смішинки та гуморески як сольно, так і в парі, а потім визначали 

переможців конкурсу. Всі учасники були нагороджені солодкими 

подарунками, а переможці отримали ще й цікаві книжечки та кульки зі 

смайликами. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 
 


