
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                   22 жовтня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

22 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                                          

24 питання, серед яких: про надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста Кропивницького; про зняття громадян з 

квартирного обліку та виключення із списку осіб, які користуються правом 

першочергового одержання жилих приміщень; про створення комісії з 

безкоштовного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 

громади                               м. Кропивницького 56-квартирного житлового 

будинку з вбудованими приміщеннями магазину та кафе по вул. 

Червонозорівській                                         (Василя Нікітіна), 23-г; про 

надання згоди на передачу теплової мережі до будівель; про передачу 

закінченого будівництвом об'єкта.  

 

22 жовтня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання: про прибирання опалого листя та неприпустимість 

його спалення; про своєчасну сплату комунальних послуг працівниками 

спортивних закладів; про дотримання теплового режиму у дитячо-юнацьких 

спортивних школах; про проведення заходів з нагоди 75-ї річниці вигнання 

нацистських окупантів з України; про підготовку до проведення міської 

спартакіади серед депутатів Міської ради міста Кропивницького, районних у 

місті рад та працівників органів місцевого самоврядування, присвяченої Дню 

місцевого самоврядування. 

 

22 жовтня заступник начальника управління молоді та спорту 
Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді 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;                

про планування виховних заходів на наступний тиждень, в т.ч. з нагоди                         

75-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України. 
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22 жовтня відбулась прес-конференція заступника міського голови                         

з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди та начальника 

відділу з питань праці Миколи Рибака. Мова йшла про результати роботи 

стосовно дотримання законодавства про працю у січні-вересні 2019 року. 

 

22 жовтня голова адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Віктор Закаблуковський 

провів  чергове  її засідання.  

Розглянуто 21 адміністративну справу, винесено такі рішення: 

накладено штраф –  на 13-х осіб; оголошено усне зауваження – 6 особам; 

закрито за відсутністю складу адміністративного  правопорушення – 2  

справи. 

Повернуто на доопрацювання – 1 протокол. 

 

Діалог влади з народом 

 

22 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 6 заявників з питань: налагодження графіка роботи 

маршрутного таксі № 116-а, грейдерування дороги по вул. Чорноморській, 

асфальтування прибудинкової території та ремонту цоколю будинку. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

22 жовтня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулося 

друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на 

посаду директора комунального закладу «Літературно-меморіальний музей 

І.К.Карпенка-Карого міста Кропивницького» управління культури і туризму 

Міської ради міста Кропивницького, під час якого відбулася публічна 

презентація проекту програми розвитку комунального закладу культури 

«Літературно-меморіальний музей І.К.Карпенка-Карого міста 

Кропивницького» на один і п’ять років та співбесіда з кандидатом на посаду 

директора Ларисою Хосяіновою. 

Після обговорення та голосування рішенням конкурсної комісії її 

визнано переможцем конкурсу. 

 

 22 жовтня у бібліотеці-філії № 16 МЦБС пройшла естетмандрівка 

«Магія квітів Катерини Білокур». Під час заходу бібліотекар розповіла про 

життя та творчість Катерини Білокур, присутні переглянули відео фільм та 

брали участь в  іграх «Квітковий калейдоскоп» та «Мова квітів». 
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 22 жовтня у літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого 

відкрилася виставка, присвячена письменникам-педагогам Кіровоградщини 

«Література і педагогіка: лінії перетину».  

 В експозиції представлені фото та документальні матеріали про 

діяльність відомих у Єлисаветграді педагогів Віктора Григоровича, 

Володимира Ястребова, Михайла Завадського, Наталію Бракер, які залишили 

по собі і чимало літературних та краєзнавчих досліджень.  

 Науковці музею розповіли про найбільш цікаві моменти творчої 

біографії відомих літературознавців Володимира Панченка та Леоніда 

Куценка. 

 Матеріали виставки розповідають і про письменників-вчителів, які 

працювали у школах нашого міста та області. Серед них вчителі української 

мови та літератури, математики, фізики, музичного мистецтва: Олена 

Журлива, Галина Берізка, Василь Журба, Олександр Моторний, Михайло 

Миценко, Олександр Архангельський, Ольга Полевіна, Олександр Жовна, 

Юрій Обжелян, Ірина Кримська. 

 У рамках заходу відбулася творча зустріч «Урок літератури в музеї». 

Поетеса, літературний критик, молодий науковець, доцент кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності Інституту розвитку людини 

Надія Гармазій розповіла студентам про особливості поєднання педагогічної  

діяльності  з літературною творчістю.  

 

22 жовтня у комунальному закладі «Навчально-виховне                            

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

естетичного виховання «Натхнення» проведено «Олімпійський день 

здоров'я», присвячений 75-й річниці вигнання нацистських окупантів з 

України. 

У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області, брали участь 60 

школярів.  

Директор міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для 

всіх» Микола Аношкін розповів про історію виникнення і проведення 

Олімпійських ігор та відомих кіровоградських спортсменів-олімпійців. 

Потім діти змагалися у спортивних конкурсах та перевірили свої 

знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини. 

Переможці та призери нагороджені дипломами управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали сувеніри та 

олімпійську літературу від обласного відділення НОК України. 
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  22 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання  дитячо - юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»              

проведені заходи: ДЮК «Юність» - година спілкування «Харчові звички 

впливають на здоров’я»; ДЮК «Чайка» - танцювально–ігрова програма                        

«Королева танцю»; ДЮК «Україна» - година спілкування «Бережіть                          

ліс». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

22 жовтня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» за 

скаргами мешканців з 6-ї години ранку проведено рейд–відстеження по                     

вул. Євгена Тельнова (біля ринків «Черемушки» та “Привокзальний”) щодо 

припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими 

товарами.    

 Під  час    рейду несанкціоновану торгівлю  було повністю ліквідовано.  

Торгівці перейшли здійснювати торгівлю на територію ринків.  

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.   

 

Освіта 
 

22 жовтня директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі он-лайн 

нараду з директорами закладів  загальної середньої освіти міста. 

Розглянуті питання: про підсумки проведення місячника молодого 

педагога-стажиста; про організацію проведення учнівських предметних 

олімпіад та підсумки проведення турнірів у 2019/2020 н.р.; про організацію 

проведення місячника української писемності; про організацію проведення 

конкурсу «Учитель року». 

 

22 жовтня директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі он-лайн 

нараду з заступниками директорів закладів  загальної середньої освіти міста, 

які відповідають за виховну роботу. 

Розглянуті питання: про організацію проведення місячника української 

писемності; про організацію проведення конкурсу «Учитель року». 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 


