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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

27 травня секретар міської ради Андрій Табалов провів апаратну 

нараду                       з заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Секретар міської ради зосередив увагу присутніх на питаннях: ремонту 

доріг; забезпечення комунального порядку в місті; вивезення сміття з 

території міста ТОВ «Екостайл»; зосередження особливої уваги на значимих 

об»єктах будівництва – арка, житловий будинок, Центр надання соціальних 

послуг; пошкодження дахів у деяких комунальних закладах під час дощів та 

необхідності виконання відповідних  ремонтних робіт; належної підготовки 

та проведення протягом поточного тижня масових заходів: галузевої сесії 
економічного форуму “Time to invest” та з нагоди Дня захисту дітей. 

Розглянуті питання: про підготовку закладів освіти до літнього 

відпочинку дітей; про стан підготовки до оздоровлення та відпочинку дітей 

влітку 2019 року. 
 

27 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання 

комісії з проведення міського конкурсу «Дитина року». 

 Розглянуті питання: про визначення переможців конкурсу у                       

6-ти номінаціях;  про дату вручення відзнак міського конкурсу «Дитина 

року» (29 травня 2019 року). 
 

 27 травня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на 

заміщення посад у виконавчих органах Міської ради міста Кропивницького. 

У конкурсному відборі брали участь 6 претендентів. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові: призначити 

Кудрявцеву Ірину Миколаївну  на посаду головного спеціаліста Головного 

управління житлово-комунального господарства, Матвієнко Ірину 

Анатоліївну на посаду спеціаліста І категорії відділу з питань праці, 

Татарченка Дмитра Сергійовича на посаду головного спеціаліста відділу з 

питань внутрішньої політики та зарахувати Пеліпаку Миколу 

Володимировича до кадрового резерву на посаду головного спеціаліста 

відділу з питань внутрішньої політики. 
 

27 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба та начальник управління соціальної підтримки 

населення Юлія Вовк привітали з 95-річчям від дня народження                            

Федора Сергійович Стойка – учасника бойових дій у роки Другої світової 

війни, Почесного голову первинної організації ветеранів ПрАТ “Ліки 
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Кіровоградщини” Організації ветеранів України міста Кропивницького та 

вручили йому цінний подарунок. 

                             Події суспільно-політичного життя 

          Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 23 по 27 травня на території Кропивницького району та                                            

м. Кропивницького проводився чемпіонат України з велоспорту в 

багатоденній гонці та відкритий чемпіонат міста Кропивницького                     

з велоспорту на шосе. Змагання проводилися серед різних вікових категорій           

та зібрали біля 200 учасників із 28 команд.  

Велосипедисти КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького 

гідно представили наше місто в змаганнях юнаків та дівчат. Так, Володимир 

Микитюк завоював золоту медаль в особистих змаганнях серед молодших 

юнаків. У командному заліку Володимир Микитюк, Євген Тесцов, Артем 

Пашин, Максим Колтунов і Захар Суржок стали переможцями змагань.                             

Єлизавета Воротіленко та Анастасія Прочухан завоювали срібні медалі,                         

а Владислава Ладик та Єлизавета Воротіленко посіли третє місце. 
 

27 травня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Чайка» -  уроки здоров’я «Палінню – ні!» до Всесвітнього дня 

боротьби із тютюнопалінням; ДЮК «Ровесник» – екзамени з хореографії                          

в зразковому хореографічному колективі «Метелиця». 
 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

 27 травня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейдове відстеження по вул. Євгена Тельнова (біля ринку 

«Черемушки») щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими 

та непродовольчими товарами.    

 Під час проведення рейду несанкціоновану торгівлю плодоовочевою 

продукцією та полуницею, яку здійснювали 35 громадян, частково 

призупинено. За порушення правил благоустрою міста спеціалістом 

спецінспекції складено 5 протоколів за статтею 152, за торгівлю з рук                                

у невстановлених місцях працівником поліції складено 3 протоколи за 

статтею 160  Кодексу України про адміністративні правопорушення.     

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                        А.БОНДАРЕНКО 


