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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        15 жовтня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулось засідання громадської 

комісії з житлових питань. 

        Розглянуто 3 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про зняття громадян з квартирного обліку та 

виключення із списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень; про виключення квартири із числа службових; 

про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 09 липня 2019 року № 400 ”Про надання квартир”.  

 Також розглянуто звернення громадянки про взяття її сім'ї на 

квартирний облік. 

        15 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди, відбулось засідання 

адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького. 

    Комісією було розглянуто 62 протоколи (4 з них будуть розглядатися 

повторно на наступному засідання комісії) про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст.152, 212-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у 

вигляді штрафу по 39 протоколах на загальну суму 37 910 грн. Закрито 

провадження по 18 протоколах. Один протокол перенаправлено  за місцем 

реєстрації особи, на яку складено протокол про адміністративне 

правопорушення.   

        15 жовтня начальник управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького Сергій Колодяжний провів нараду з керівниками 

підпорядкованих спортивних закладів. Розглянуто питання: про хід 

проходження диспансерних оглядів вихованцями дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл; про забезпечення технічного обслуговування 

вогнегасників; 

про бюджетні пропозиції на 2020 рік; про забезпечення твердим паливом 

котельню КДЮСШ № 2; про реєстрацію змін до Статутів дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл; про підготовку до проведення в місті чемпіонату України з 

гандболу серед дівчат тощо. 

        15 жовтня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького Лариса Костенко провела нараду з керівниками 

закладів  загальної середньої освіти міста.   
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Розглянуто питання: про актуальні питання проведення щеплень та 

медичних оглядів; про стан роботи з профілактики правопорушень та аналіз 

скоєних злочинів; про стан організації позакласної роботи та дозвілля учнів 

під час навчання та в канікулярний час; про роботу осіннього табору на базі 

центру дитячої та юнацької творчості.  

        15 жовтня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна  

провела 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,                  з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України.  
 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій та громадських організацій 

15 жовтня з 10.00 за адресою: вул. Верхняя Пермська, 2 громадська 

організація “Організований захист громадян” проводила мирну акцію 

протесту у формі мітингу з метою привернути увагу громадськості, засобів 

масової інформації та органів державної влади до дій працівників 

прокуратури міста Кропивницького та працівників слідчих органів 

Національної поліції. 

Орієнтовна кількість учасників – 50 осіб. 

 

Міжнаціональні стосунки 

        15 жовтня в Кіровоградській обласній науковій бібліотеці 

ім. Д.І.Чижвеського відбулося відкриття мобільної виставки “Німці в 

Україні: історія і культура”. Організатором виставки виступили Міжнародна 

громадська організація “Товариство німців України “Відергебурт”, Рада 

німців України, Кіровоградський обласний німецький культурний центр 

“Розвиток”. Автором концепції мобільної виставки виступив доктор Альфред 

Айсфельд — експерт з історії та культури німців у Російській імперії, 

Радянському Союзі та країнах СНД. 

        Виставка презентує історичну інформацію про німців України, 

починаючи з Х століття і закінчуючи 1939-м роком. Документи представлені 

німецькою та українською мовами, проілюстровані картами і фотографіями, 

впорядковані за темами переселення в Причорномор'я, управління 

колоніями, вплив німецьких колоній на сільське господарство, культуру, 

будівництво тощо. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

15 жовтня на базі центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Міської ради міста Кропивницького відбувся 

міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя                      

Батьківщина - Україна». 
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Кращою дослідницькою роботою в напрямку «Духовна спадщина мого 

народу» стала робота учениці 9-го класу НВО «Мрія» Аріни Кофанової, 

(науковий керівник Пришляк О.В.); в напрямку «Географія рідного краю»  - 

колективна праця туристично-краєзнавчого гуртка «Азимут» НВО № 24  

(наукові керівники: Ішуткіна Л.А. та  Снідевич Т.А.). 

Конкурсні роботи учнів розкривають процеси краєзнавчо-дослідницької 

роботи щодо дослідження духовних джерел українського народу, періоду 

козацької доби, інших історичних періодів суспільного життя українського 

народу.   

        15 жовтня в ДЮК «Чайка» комунального закладу «Об’єднання                  

дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» проведена розважально-ігрова програма «В світі 

прекрасного».                                

 

 

  

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                     Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Разуменко 22 27 90 

 


