
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  04 червня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

04 червня міський голова Андрій Райкович 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. 

Перед початком наради начальник ГУНП в Кіровоградській області               

Козьяков Р.С. проінформував про призначення на посаду начальника 

Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області Гудіми 

Андрія Миколайовича та представив його присутнім.   

Міський голова Райкович А.П. вручив подяки міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького 11 журналістам з нагоди Дня 

журналіста. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: комунального 

порядку в місті (якісне поновлення асфальтного покриття в місцях 

проведення аварійно-ремонтних робіт тепло -, водопостачальними 

підприємствами; виконання робіт з покосу трави; контроль за станом 

об»єктів громадського харчування  та прилеглих до них територій; своєчасне 

вивезення твердих побутових відходів з території міста; посилення боротьби 

з проявами «стихійної торгівлі» по вулицях; активізація боротьби з кліщами); 

організації літнього відпочинку дітей (забезпечення безпеки та змістовного 

дозвілля, особлива увага представників поліції до переміщення дітей під час 

екскурсій та в місцях відпочинку); організації збереження комунального 

майна                               в закладах освіти, культури та спорту під час літніх 

канікул; проведення керівництвом поліції інструктажів з особовим складом 

щодо застосування зброї; здійснення посиленого контролю за проведенням 

робіт та дотриманням термінів на будівельних об»єктах  (житловий будинок, 

арка, ЦНАП, шляхопровід  по пров. Об»їзному); посилення контролю 

патрульною поліцією за рухом великовагового транспорту (заборона зупинки 

на вулицях по магістральних напрямках, відстой у визначених місцях за 

межами міста, обмеження проїзду до міста з Київського та Знам»янського 

напрямків); посилення контролю за встановленням тарифів на житлово-

комунальні послуги та інших. 

Андрій Райкович подякував виконавчим органам міської ради                              

та комунальним підприємствам за належну підготовку та проведення заходів                    

з нагоди Дня захисту дітей та галузевої сесії економічного форуму                            

«TIME to INVEST». 

 Розглянуто питання про Громадський бюджет: реалізацію, динаміку              

та розвиток. 
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 04 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося засідання 

адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького. 

    Розглянуто 51 протокол про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 152, 154 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 

34 протоколах на загальну суму 41191 грн. Закрито провадження по                                      

14 протоколах. 3 протоколи перенаправлено за місцем реєстрації  особи,  на 

яку було складено протокол про адміністративне правопорушення. 

 

 04 червня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії                            

з житлових питань. 

 Розглянуті: 4 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького (про взяття громадянина Середи В.В. на квартирний облік; 

про зняття громадян з квартирного обліку; про внесення змін до квартирної 

справи Курбідінова Р.С.; про надання квартир); клопотання (про надання                        

2-х службових квартир працівникам Головного управління Національної 

поліції України в Кіровоградській області; про виділення квартири на чергу 

працівників підприємства з інвалідністю по зору Кіровоградської обласної 

організації УТОС); 5 звернень громадян з житлових питань. 

 

04 червня відбулась прес-конференція заступника міського голови                                 

з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна. Мова йшла 

про хід виконання реконструкції проїжджої частини по вулиці Ельворті                         

з облаштуванням другої арки. 

 

04 червня відбулась прес-конференція начальника управління культури 

та туризму Анни Назарець. Мова йшла про проведення фестивалю сім'ї 

"Щаслива родина - міцна Україна". 
 

04 червня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання: про підготовку до проведення Олімпійського дня; 

про оздоровлення вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у літній 

період; про своєчасне скошування трави на прилеглих територіях;  про 

ремонт каналізаційних мереж на велобазі; про виконання поточних ремонтів 

спортивних закладів та інші. 
 

04 червня начальник відділу сім»ї та молоді управління молоді та 

спорту Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами 

дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання Міської ради міста Кропивницького».  
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Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; 

звіти педагогів-організаторів про виконання планів навчально-виховної 

роботи ДЮКів за 2018-2019 навчальний рік; про проведення спільно                                

з КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького оплачуваних 

громадських робіт з благоустрою міста з учнівською та студентською 

молоддю у вільний від навчання час (контроль за відвідуванням, заходи щодо 

збереження життя та здоров’я); про організацію оздоровлення та відпочинку 

дітей пільгових  категорій в  дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 

області та України; про постійний контроль за протипожежним, санітарно -

технічним станом в приміщеннях ДЮКів і благоустроєм прилеглих 

територій. 

 

                                Події суспільно-політичного життя 

          Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 04 червня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 11 – літературний курс «Як стати письменником». В літературній 

майстерні «Товариство читаючих дітей» юні відвідувачі прослухали курс                    

«Як стати письменником» і уперше мали можливість відкрити в собі 

літератора. Учасники проявили фантазію, креативність, складаючи казки на 

новий лад та дописуючи вірші. Інтелектуальний конкурс «Найрозумніший» 

довів, щоб стати письменником треба багато знати і ще більше читати; 

 № 12 – ігрова карусель «Дитинство – країна книжкових забав і розваг». 

Діти мали змогу цікаво провести дозвілля: відгадували загадки та відповідали 

на питання вікторини «Сторінками улюблених книг», брали участь в 

казкових естафетах та у конкурсі «В кожному малюнку сонце», охоче грали в 

гру «Відгадай ім’я казкового героя»; 

 № 14 – бібліотечний бульвар «Веселковий світ дитинства». Старші діти 

брали участь в рухливих іграх, а молодші читачі розгадували загадки та 

малювали на асфальті. Родзинкою заходу був перегляд низки цікавих 

дитячих фільмів на сімейну тематику. 

 

04 червня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Гірник» – екзамен з хореографії в зразковому 

хореографічному ансамблі  «Аеліта»; ДЮК «Ровесник» – екзамени з 

хореографії в зразковому хореографічному ансамблі «Метелиця». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

04 червня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання ліцей – школа - дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» у 
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рамках профільно-оздоровчого проекту «Всеукраїнський обмін наукових 

ідей» відбувся другий день літньої школи робототехніки «RoboSmart». 
Викладачі Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» продемонстрували різні хімічні досліди: Лебедєв 

Володимир Володимирович – трансформацію біологічно активних полімерів, 

Терещенко Олександра Олександрівна - переробку кераміки, Шумейко 

Вікторія Миколаївна – перетворення нафтопродуктів. 

Кожен з учасників літнього табору виготовив і захистив свій продукт, 

отриманий внаслідок хімічного експерименту. Результати хімічного 

експерименту стали подарунком для учня, що їх створив. 

 

04 червня на базі комунальних закладів:  «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – 

дитячий юнацький центр «Лідер», «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький 

центр «Сузір’я», «Навчально-виховне об»єднання № 25  «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання «Ліра», «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний 

навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт», «Навчально-

виховне об’єднання - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з 

гімназійними класами, центр дитячої та  юнацької творчості  «Сузір’я», 

«Навчально-виховне об"єднання                   І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» 

відбулася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з історії 

України.  
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                     А.БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 


