
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  18 червня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

18 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 40 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтями 152,156,182, 212-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

 Накладено стягнення у вигляді штрафу по 26 протоколах на загальну 

суму 30260 грн. Закрито провадження по 14 протоколах. 

 18 червня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулось засідання громадської комісії                       

з житлових питань. 
 Розглянуті 7 проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

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

зняття громадян з квартирного обліку; про продовження терміну дії ордера; 

про надання ордера на жиле приміщення; про розподіл квартир; про внесення 

змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

від                   14 травня 2019 року № 290 “Про розподіл квартир”; про 

надання квартири. 
 Також розглянуті клопотання щодо надання квартир працівникам 

Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області та 4 

звернення громадян з житлових питань. 

 

  18 червня відбулась прес-конференція начальника управління молоді 

та спорту Сергія Колодяжного та власника галереї «Єлисаветград» Миколи 

Цуканова. Мова йшла про особливості проведення історичного “Зіркового 

раллі” та програму перебування його учасників у м. Кропивницькому. 

 

Діалог влади з народом 

 

18 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 10 заявників з питань:  забезпечення транспортним 

засобом параолімпійців та надання дозволу на відключення від системи 

централізованого опалення з метою встановлення автономного опалення. 
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     Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

 

18 червня в приміщенні міської ради відбулась презентація проекту 

«Спортивна мапа Кропивницького. Апгрейд», автором якого є Євген 

Савранський. Мета проекту - формування бази даних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, спортивних установ, організацій, клубів та занесення                  

її на гугл-карту в спеціальному додатку Google My Maps. 

Мапу було створено у грудні 2017 року, а вже цього року за 

підтримки Агенції сталого розвитку "Хмарочос" отримано грант Програми 

«Активні громадяни» Британської ради в Україні у сумі 12,1 тис. грн. На 

кошти програми проведено воркшоп та навчання із картування, виготовлено 

поліграфічно-інформаційну рекламну продукцію для розповсюдження серед 

містян.  

Наразі у базі цієї гугл-карти вже понад 300 спортивних закладів та 

структур. На кожній позначці наведено дані про те, яка секція там діє, 

контактні дані установи та тренера. 

Спортивна мапа Кропивницького – пілотний проект з картування 

міста за спортивною тематикою, що не має аналогів в Україні. Мапа постійно 

перебуває у стані оновлення та редагування.  

 

          Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 13 червня у бібліотеці-філії № 8 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького проведено книжковий дайвінг «З книгою 

канікули – сумувати ніколи!» для школярів молодших класів. Бібліотекарі 

підготували для них інформхвилинки, літературні та логічні ігри «Місце 

зустрічі – острів Всезнайки», «Сонце і я – найкращі друзі»; вікторини 

«Знайди героя казки», «Всі гості до нас»; мультимедійні відео перегляди 

«Якщо ви не читали, ми йдемо до вас», інтернет–веселощі.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

18 травня  на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса 

Костенко провела нараду з керівниками закладів  загальної середньої освіти 

міста.   

Розглянуті питання: про підготовку до серпневої наради педагогічних 

працівників у 2019 році; про моніторинг стану підтвердження золотих та 

срібних медалей; про особливості проведення ЗНО в місті Кропивницькому; 

про оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних.  
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18 червня в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням при 

закладах загальної середньої освіти міста відбулися заходи, приурочені до 

Дня батька, а саме: спортивні естафети, конкурси малюнків, інтерактивні 

вікторини. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                 А.БОНДАРЕНКО 

 


