
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 
              01 жовтня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

         01 жовтня  під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 

  Розглянуто 5 проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

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

громадянина на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який належить до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького; про зняття 

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

правом першочергового одержання жилих приміщень; про надання ордера на 

жиле приміщення у гуртожитку; про внесення змін до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року № 400 

”Про надання квартир”. 

 Разом з тим, розглянуто звернення, документи громадянки про взяття на 

квартирний облік та питання передачі до комунальної власності 

територіальної громади м.Кропивницького кімнати у гуртожитку, на яку 

зареєстровано право власності. 

        01 жовтня начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 
закладів. Розглянуто питання: про своєчасне прибирання опалого листя на 

прилеглих територіях; про здійснення контролю за комплектуванням 

навчально-тренувальних груп першого року навчання; про придбання 

спортивного інвентаря для груп початкової підготовки; про проведення 

інвентаризації КДЮСШ та визначення матеріально-відповідальних осіб; про 

формування графіків відкритих тренувань. 

01 жовтня заступник начальника управління молоді та спорту міської 

ради Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління 

молоді та спорту міської ради Людмила Дорохіна провели нараду з          

педагогами - організаторами  та керівниками   гуртків КЗ «Об’єднання                

дитячо – юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького». Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий 

тиждень; планування виховних заходів на наступний тиждень, в тому числі 

проведення заходів до Дня працівників освіти, контроль за санітарним станом 

прилеглих до клубів територій. 

        01 жовтня під головуванням заступника голови адміністративної                   

комісії – головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах 

юридичного управління міської ради Артема Шершнюка відбулося засідання 

адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького. 
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    Комісією було розглянуто 63 протоколи про адміністративні   

правопорушення, передбачені ст.  152, 154, ч.2, 156, 180  Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у 

вигляді штрафу по 32-х протоколах на загальну суму 31 147 грн. Закрито 

провадження по 27 протоколах. Перенесено розгляд 4-х протоколів на 

наступне засідання адміністративної комісії. 

        01 жовтня в приміщенні міської ради відбулася пресконференція 

начальника управління з питань захисту прав дітей міської ради Тетяни 

Тимоховської. Мова йшла про охоплення дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування сімейними формами виховання, розвиток яких є 

пріоритетом у діяльності управління. 

 

Події суспільно-політичного життя 

До свят 

 01 жовтня в приміщенні міської ради відбулися урочистості, присвячені 

Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана. Міський голова 

Андрій Райкович вручив головам семи громадських організацій 

Подяки  міської ради та виконавчого комітету м.Кропивницького. Ветеранів 

війни та праці привітав муніципальний професійний духовий оркестр та його 

солісти. 

 01 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба, начальник управління соціальної підтримки 

населення міської ради Юлія Вовк привітали Савченко Любов Петрівну 

(народилась 20 березня 1919 року) з Міжнародним днем людей похилого віку 

та вручили  грошову допомогу, подарунок та квіти. 

        01 жовтня в приміщенні міської ради відбулися урочистості з нагоди 

Дня працівників освіти. На заході були присутні заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба, начальник 

управління освіти міської ради Лариса Костенко, голова Кропивницької  

міської організації Вільної профспілки освіти і науки України Володимир 

Фундовний, голова Кіровоградської міської профспілкової організації 

працівників освіти і науки України Олександр Дзюба, освітяни міста 

Кропивницького. 

Наталія Дзюба вручила найкращим представникам галузі освіти міста 

сертифікати на отримання міської педагогічної премії імені Василя 

Олександровича Сухомлинського, Подяки Міністерства освіти і науки 

України,   Подяку управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 

обласної державної адміністрації, відзнаки міської ради та виконавчого 

комітету м. Кропивницького. 

  За інноваційний підхід до упровадження ідеї розбудови єдиного 

інформаційного простору української освіти, організацію ефективної 

співпраці з національним центром «Мала академія наук України»  Почесну 

Грамоту Національної академії наук України національного центру «Мала 

академія наук» отримала Война Галина Георгіївна, директор  комунального 
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закладу „Навчально-виховне об’єднання „Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад школа І ступеня „Гармонія” – гімназія імені Тараса 

Шевченка – центр позашкільного виховання „Контакт”. 

За належну підготовку учнів та за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання нагороджені Грамотами управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького колективи закладів, які увійшли до рейтингу ТОП-

1000 найкращих закладів України. 

Олександр Дзюба та Володимир Фундовний нагородили відповідно 

Грамотами організації профспілки працівників освіти і науки України та 

Грамотами Кропивницької міської організації Вільної профспілки освіти і 

науки України представників первинних профспілкових організацій закладів 

освіти.    

  Педагоги поділилися цікавими моментами із педагогічного досвіду, 

«рецептами» успіху, пригадали своїх наставників та вчителів. 

Після закінчення урочистостей всі присутні були запрошені на показ 

вистави «Севільські заручини» в обласному музично-драматичному театрі 

імені Марка Кропивницького. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 З 30 вересня по 01 жовтня на стадіоні «Зірка» проходив командний 

чемпiонат Украïни з легкоï атлетики серед ДЮСШ та СДЮШОР. У змаганнях 

брали участь 665 учасникiв із 25 областей, в т.ч. 20 вихованців  КДЮСШ № 2. 

Серед вихованців даної спортивної школи найкращий результат показала 

Валерія Дмитрашко посівши почесне IV місце з бiгу на 400 м.  

01 жовтня на базі комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького» проведено   

змагання з шахів, дартсу, настільного тенісу, настільного хокею, фрізбі.   

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, сертифікатами та 

сувенірами  від обласного відділення НОК України. 

01 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання  дитячо - юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»              

проведені заходи: – святковий концерт  «Ми танцюємо для вас»                          

(ДЮК «Гермес»); година спілкування «Без музики слово як безкрилий                   

птах» (ДЮК «Скіф»); година спілкування «Мудрість – це досвід поколінь» 

(ДЮК «Ровесник»). 

        01 жовтня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького проведені заходи: 

 № 2 – правовий лікбез «Зігріті турботою». 

  Бібліотекарі проінформували присутніх як отримати безкоштовну 

консультацію юриста по телефону та online, та як працює термінова 

цілодобова консультація адвокатів.  Користувачі бібліотеки ознайомилися з 

роботою Кропивницького міського центру з надання безоплатної вторинної 
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правової допомоги та переглянули відеоновини про мобільний додаток 

«Пенсійний фонд». 

 № 5 – година доброти «Поділись теплом душі». 

 У бібліотеці відбулася година душевного спілкування, де лунали  

класичні романси та ліричні українські пісні. Присутні переглянули 

відеофільм «Щастя не має віку!». Бібліотекарі провели огляд літератури з 

виставки «Бажаємо здоров’я!».   

        01 жовтня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого 

міста Кропивницького відбулася творча зустріч з Борисом Притулою - 

педагогом-музикантом, хормейстером, композитором і співаком, відзначеним 

за багаторічну професійну та громадську діяльність званнями «Відмінник 

народної освіти України» та «Заслужений діяч мистецтв України».  

   В рамках зустрічі була презентована книга «Ліричне багатоголосся». 

Двомовна книга вийшла в українсько-болгарському видавництві «Зоріден», 

створеному Веселином Сотіровим. Книга також містить статті відомих 

журналістів області Валентини Левочко і Броніслава Куманського. 

Упорядкувати й відредагувати збірку допомогла науковець музею Антоніна 

Корінь.  

 Автор декламував й коментував вірші, супроводжував їх власними 

піснями у авторському виконанні дуету «Лебедина Вірність» та вокального 

квартету з ансамблю «Берегиня».       

        01 жовтня за участю членів громадської організації «Дія» проведено 

засідання круглого столу на тему: «Сімейні форми виховання. Позитивний 

досвід». Розглянуто питання щодо співпраці у  влаштуванні дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

        01 жовтня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейд - відстеження у складі спеціалістів управління  торгівлі та 

побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького, міського управління Держпродспоживслужби, працівників 

поліції та міської дружини по вул. Євгена Тельнова біля ринків «Черемушки» 

та «Привокзальний» з припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими 

та непродовольчими товарами.    

 Під  час  проведення  рейдового  відстеження  несанкціоновану торгівлю 

плодоовочевою, молочною, м`ясною продукцією, живою рибою та городиною 

було частково призупинено. За порушення правил благоустрою міста 

спеціалістами спецінспекції складено 13 протоколів за статтею 152, за 

торгівлю  “з рук”  у  невстановленому  місці  працівником  поліції  складено    

2 протоколи за статтею 160 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.     
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 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                            Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Разуменко 22 27 90 
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