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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади   

 

17 вересня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної 

комісії на заміщення вакантної посади в управлінні земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 

У конкурсному відборі брали участь 3 претенденти. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити 

Матушек Марію Андріївну на посаду головного спеціаліста відділу 

землекористування управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, а Мойсєєву Вікторію Олександрівну 

зарахувати до кадрового резерву на цю посаду. 

 

17 вересня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської 

комісії                     з житлових питань. 

 Розглянуті 2 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

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

зняття громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які 

користуються правом першочергового одержання жилих приміщень. Також 

розглянуто інформацію КП  “Житлово-експлуатаційна організація № 3” 

Міської ради міста Кропивницького” про наявність вільного житла та 

звернення про житлові умови двох громадян. 

 

17 вересня міський голова Андрій Райкович і секретар міської ради 

Андрій Табалов привітали рятувальників з їх професійним святом та вручили 

кращим працівникам служби з надзвичайних ситуацій відзнаки міської ради 

та виконавчого комітету м.Кропивницького. 

 

17 вересня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

 Розглянуті питання: про проведення спортивних заходів в рамках Дня 

міста; про надання пропозицій щодо придбання спортивного інвентарю та 

виконання поточних ремонтів у 2020 році; про забезпечення участі 

вихованців КДЮСШ № 4 в дитячо-юнацькій баскетбольній лізі; про 

укладання договорів із загальноосвітніми навчальними закладами про 

проведення навчально-тренувальних занять на їх спортивних базах. 
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  17 вересня заступник начальника управління молоді та спорту                
Катерина  Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила                 

Дорохіна  провели нараду з педагогами-організаторами  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 наступний тиждень, в т.ч. з нагоди Дня 

міста; про контроль за дотриманням порядку на прилеглих до клубів 

територіях. 
 

Діалог влади з народом 
 

 17 вересня керуючий справами виконавчого комітету міської ради    

Альвіна Бондаренко провела прийом громадян з особистих питань. На 

прийом звернулися 2 заявники щодо поліпшення житлових умов. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

17 вересня у внутрішньому дворі будинку міської ради відбулася 

презентація інформаційно-туристичного каталогу «Кропивницький за три 

дні», у якому зібрана інформація про маршрути, які можна відвідати за один 

день, або за два чи три дні перебування у місті. Друком довідника займалося 

міське видавництво «Імекс». Тираж путівника 5500 екземплярів. До його 

оформлення долучилися відомі у місті екскурсоводи та фотографи. 

 У заході брали участь: міський голова Андрій Райкович, секретар 

міської ради Андрій Табалов, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Андрій Паливода, музейні працівники, 

екскурсоводи, представники готелів та ресторанного бізнесу. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

17 вересня на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” начальник 

управління освіти Лариса Костенко провела нараду з керівниками закладів  

загальної середньої освіти міста.   

Розглянуті питання: про результати проведення ДПА у формі ЗНО                          

у 2018/2019 навчальному році; про заходи безпеки у зв»язку з 

розповсюдженням шкідливого програмного забезпечення.  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 


