
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 21 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

21 січня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулось засідання громадської комісії                      

з житлових питань. 

 Розглянуто 5 проєктів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

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

зняття громадян з обліку; про перенесення дат перебування громадян у 

списках осіб, які користуються першочерговим правом на одержання жилих 

приміщень;         про затвердження списків та реєстрів перереєстрації; про 

розділення квартирної справи Тіхонова П.Б. 

 Також розглянуто 10 звернень громадян з житлових питань. 

 

 21 січня під головуванням заступника голови адміністративної комісії – 

головного спеціаліста відділу представництва інтересів у судах Артема 

Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

    Розглянуто 67 протоколів про адміністративні  правопорушення, 

передбачені статтями 92, 152, 182, 183 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу                    

по 40 протоколах на загальну суму 51 850 грн. Закрито провадження                                     

по 19 протоколах. Повторний розгляд 6 протоколів перенесено на наступне 

засідання адміністративної комісії. Перенаправлено 2 протоколи за місцем 

реєстрації осіб, які вчинили адміністративне правопорушення. 

 

         21 січня міський голова Андрій Райкович зустрівся зі студентами,                        

які отримують  стипендію  міського  голови, та вручив їм свідоцтва 

стипендіата міського голови 2019/2020 навчального року. 7 студентів  

отримали  подяку  за  успіхи  в  навчанні. 

 

21 січня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про хід навчально-тренувального процесу                               

в ДЮСШ; про участь у загальноміських заходах, присвячених Дню 

Соборності України; про дотримання графіків диспансерних оглядів;                                                                              

про формування списків вихованців ДЮСШ, які не зареєстровані в місті 

Кропивницькому. 
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21 січня 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; 

планування  виховних заходів  на  наступний тиждень, в   тому  числі  з 

нагоди                     Дня   пам’яті   Героїв   Крут. 

 

21 січня відбулося навчання для посадових осіб виконавчих органів 

міської ради, районних у місті Кропивницькому рад на тему: «Декларування 

доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування» за участі Олени Пащенко, провідного консультанта 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. 

 

21 січня відбулась прес-конференція заступника міського голови                                 

з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна, який 

звернувся до кропивничан з проханням розрахуватися за спожиту послугу                       

з постачання теплової енергії. Станом на 21 січня 2020 року громадяни 

заборгували комунальному підприємству "Теплоенергетик" 45 мільйонів 

гривень. 

 

21 січня відбулась прес-конференція директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальниа управління 

економіки Маріанни Моркви. Мова йшла про нову державну програму 

«Доступні кредити для мікро- та малого підприємництва», яка почне 

працювати з 01 лютого 2020 року. 

 

21 січня голова адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Віктор Закаблуковський 

провів  засідання комісії,  на  якому  розглянуто 5  адміністративних справ.                

Прийняті рішення: накладено штраф –  на 3-х осіб; оголошено усне    

зауваження – 1 особі; закрито за відсутністю складу адміністративного     

правопорушення – 1  справу. 

 

 21 січня у бібліотеці-філії № 19 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького проведено бібліотечну шпаргалку «З книгою 

до країни знань!». 

 Бібліотекарі розповідали про історію рідного краю, звичаї, традиції, 

познайомили присутніх з різними видами словників, які зібрали всесвіт                         

в алфавітному порядку. Діти з цікавістю грали в «Букви та слова», слухали 

уважно розповідь бібліотекаря «Гортаємо словники», за допомогою вправи 

«Трансформер» вчились складати монологи. Під час практичної роботи 
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«Подорож до словника» діти перекладали слова, пояснювали фразеологізми, 

добирали антоніми, виправляли правопис слів. 

 

До Дня Соборності України 

 

 21 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького з нагоди Дня Соборності України були 

проведені заходи: 

 № 12 – патріотично-ігровий пазл «Моя Україна – соборна, єдина!». 

 Бібліотекарі розповіли дітям про складні та бурхливі віхи в історії 

держави, згадали героїв, які  намагалися відродити незалежну соборну 

українську державу. Діти грали в ігри «Я люблю Україну», «Віночок», «Вірю 

- не вірю»,  відповідали на запитання вікторини «Моя країна – Україна» 

тощо. Фіналом заходу стало «Коло єднання», яке створили всі присутні, 

взявшись                   за руки; 

 № 15 – історична мандрівка містами «Моя Україна – соборна, єдина!» 

 Бібліотекарі провели історичну мандрівку по старовинних містах та 

замках України. Діти познайомилися з історією походження назв українських 

міст, помилувалися їхніми визначними пам’ятками архітектури, відповідали 

на питання вікторини та виконували різноманітні завдання. Вже традиційним 

стало викладання карти України у вигляді пазла «Соборна Україна очима 

дітей». Так граючись, діти зробили висновок, що ціле і соборне завжди 

формується із частин; 

 центральна бібліотека – відеопрезентація «Соборність України – 

запорука міцної держави». 

 Учасники заходу не тільки прослухали історію виникнення свята – Дня 

Соборності України, а й ознайомились з історичними фактами про Україну, 

пригадали видатних українців, дізнались про всеукраїнську акцію «живий 

ланцюг» між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, яка відбулась 20 січня 

1990 року, як символ духовної єдності людей східних і західних земель 

України. 

 Відповідаючи на запитання літературно-історичної вікторини, присутні 

продемонстрували свої знання з історії рідної держави. Відвідувачам заходу 

було запропоновано переглянути тематичну літературу, представлену на 

книжковій викладці; 

 № 13 – історичний екскурс «Сила в єднанні». 

 З розповіді бібліотекаря юні читачі поринули в січневі події                                   

1918 та 1919 років, що послугували споконвічній мрії українського народу 

про об'єднання Києва і Львова, Сходу і Заходу України. Присутні, 

переглянувши презентацію «22 січня – День Соборності України», дізналися 

про історію виникнення свята, всеукраїнську акцію «живий ланцюг» між 

Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, яка відбулася 20 січня 1990 року, як 

символ духовної єдності людей східних і західних земель України. 

Відповідаючи на запитання вікторини «Це моя Україна», учасники 
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продемонстрували свої знання з історії рідної держави та розкрили для себе 

значення слова «соборність».  

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

21 січня на базі гімназії № 9 начальник управління освіти Лариса 

Костенко провела нараду з керівниками закладів  освіти міста.   

  Розглянуті питання: про посилення заходів щодо забезпечення безпеки 

дітей під час перебування у закладах освіти; про дотримання фінансової 

дисципліни та Бюджетного кодексу України; про формування мережі                                          

1-х та 10-х класів на 2020/2021 н.р.; про порядок і термін розміщення 

додатків до річного плану  та звітів про укладені договори відповідно до 

вимог Закону України «Про публічні закупівлі»; про обговорення проєктів 

критеріїв                          та індикаторів для оцінювання якості освітньої 

діяльності у закладах освіти; про стан комп’ютеризації, роботи офіційних 

веб-сайтів в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти 

міста. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


