
 

ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              26 листопада 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 26 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулось засідання 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 32 питання, 

прийнято 30,  серед яких: про організацію проведення приписки громадян 

України, 2003 року народження, до призовної дільниці у січні-березні                             

2020 року; про нагородження відзнакою міської ради та виконавчого 

комітету                     м. Кропивницького “За заслуги” ІІ ступеня; про 

погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 “Про 

затвердження Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому 

на 2017-2020 роки”; про організацію громадських робіт протягом 2020 року; 

про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї померлого 

учасника антитерористичної операції для встановлення пам'ятника; про 

внесення доповнень до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 09 липня 2019 року № 396 “Про надання фінансової 

підтримки міським громадським об'єднанням соціальної спрямованості”; про 

погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення міської ради                                     від 29 січня 2014 

року № 2774 “Про затвердження Програми створення                           та 

розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування                       

та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2019 роки”; про 

погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького                            

“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                              

від 31 січня 2019 року № 2285 “Про затвердження Програми розвитку 

місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки”. 
 

 26 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуті та погоджені матеріали: про умовно-дострокове звільнення        

2-х засуджених (ВК № 6); про заміну невідбутої частини строку покарання 

більш м’яким 2-ом засудженим (ВК № 6); про листи ДУ “Центр пробації” 

щодо звільнення 2-х засуджених; про застосування акту помилування щодо 

засудженого (ВК № 6). 
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 26 листопада начальник управління молоді та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів.  

Розглянуті питання: про дотримання теплового режиму у дитячо-

юнацьких спортивних школах; про дотримання техніки безпеки під час 

виїздів на змагання, перетину проїзної частини та залізничних колій; про 

дотримання правил пожежної безпеки при користуванні обігрівальними 

приладами;                  про завершення диспансерних оглядів; про проведення 

змагань зі стрільби кульової в рамках спартакіади серед депутатів Міської 

ради міста Кропивницького, районних у місті рад та працівників органів 

місцевого самоврядування, присвяченої Дню місцевого самоврядування; про 

медичне забезпечення спортивних заходів; про формування річних звітів                                          

за формою 5 фк. 

 

26 листопада 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  тому  числі  до 

Міжнародного  дня  протидії  насильства  в  сім’ї та  Дня  Збройних  сил  

України.  

 

26 листопада під головуванням голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулось пленарне засідання              

двадцять сьомої  позачергової сесії районної у місті ради. 

          Розглянуті питання: про депутатський запит депутата районної у місті 

ради Скочко О.В. від 22 жовтня 2019 року; про внесення змін до рішення 

районної у місті ради від 21 грудня 2018 року №172 «Про районний в місті 

бюджет на 2019 рік; про затвердження звіту про виконання районного у місті 

бюджету за 9 місяців 2019 року; про затвердження списку присяжних 

Кіровського районного суду міста Кіровограда. 

Напередодні усі питання були обговорені на засіданні постійної комісії 

з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 

районної у місті ради, тому більшістю голосів були прийняті відповідні 

рішення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  
    26 листопада  в  комунальному  закладі «Об’єднання  дитячо- 

юнацьких клубів за місцем  проживання  Міської  ради  міста  

Кропивницького»  проведені  заходи:  виховна  година «Насильству ні»                  
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(ДЮК  «Гермес»);  розважально-ігрова програма  «Свято осені»                                     

(ДЮК «Гермес»);  розважально-ігрова програма «В гості до осені»                        

(ДЮК   «Чайка»). 

 

 26 листопада у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого 

міста Кропивницького відбулося відкриття виставки «Дзвони пам´яті». 

 В експозиції виставки були представлені монографії, книги, журнали, 

публікації місцевих науковців та краєзнавців – Василя Бондаря, Олега 

Бабенка, Василя Білошапки, Юрія Матівоса, Федора Шепеля, Сергія 

Шевченка та інших. Центральне місце у виставкових матеріалах зайняло 

двотомне видання «Національна книга пам’яті жертв Голодомору                     

1932-1933 років в Україні. Кіровоградська область». У художніх творах 

письменників-земляків Миколи Петрова «Двоє на льотному полі», Галини 

Берізки «Сакраменто», Дмитра Іванова «Монолог з тридцять третього» 

описані трагедії українських сіл та всього українського народу. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

26 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» 

проведено рейдове відстеження по вулиці Вокзальній (біля магазину “АТБ”      

та вздовж будинку 37/16)  щодо припинення несанкціонованої торгівлі.      

Під час рейду несанкціонована торгівля не здійснювалась.   

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 


