
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                25 лютого 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

25 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 28 проєктів 

рішень. Прийнято 26 рішень, серед яких: про організацію проведення призову 

громадян України м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні -

червні 2020 року; про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького; про затвердження акта приймання -

передачі на баланс влаштованих зупинок громадського транспорту                                     

в м. Кропивницькому; про затвердження акта приймання-передачі на баланс 

влаштованого світлофорного об'єкта за адресою: вул. Вокзальна, зупинка 

громадського транспорту “Відділ поліції ГУ НП в Кіровоградській області” 

місто Кропивницький”; про демонтаж самовільно розміщених рекламних 

засобів; про затвердження складу комісії з демонтажу тимчасових споруд                       

та малих архітектурних форм та Положення про комісію. 

 

25 лютого під головуванням заступника голови адміністративної комісії 

– начальника відділу правового забезпечення юридичного управління Артема 

Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

          Розглянуто 32 протоколи про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 152, 180 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу                     

по 13 протоколах на загальну суму 13226 грн. Закрито провадження                                      

по 14 протоколах. Повторний розгляд 5 протоколів перенесено на наступне 

засідання адміністративної комісії. 

 

25 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося підготовче 

засідання комісії з реорганізації Новенської селищної ради міста 

Кропивницького шляхом приєднання до Міської ради міста Кропивницького. 

  Розглянуті питання: про визначення алгоритму основних дій                                    

з реорганізації Новенської селищної ради; про проблемні питання щодо 

реорганізації Новенської селищної ради. 

  Заслухано інформацію начальника юридичного управління Марини 

Смаглюк щодо напрямів дій з реорганізації, створення при виконавчому 
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комітеті органу з питань смт Нового та можливості працевлаштування 

працівників Новенської селищної ради. 

  Вирішено: розпочати підготовчі роботи щодо проведення повної 

інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових 

коштів, розрахунків, інших активів та складання реєстру документів за час 

діяльності Новенської селищної ради для своєчасної підготовки 

передавального акта. 

 

25 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін, начальник спеціалізованої інспекції                        

Андрій Максюта, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій                                          

та цивільного захисту населення Сергій Коваленко, начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища                      

Олег Вовенко, т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури  – 

головного архітектора міста Ірина Мартинова, начальник управління 

капітального будівництва Сергій Білокінь, начальник управління Державного 

архітектурно-будівельного контролю Олена Філоненко, начальник 

Кропивницького МРВ управління ДСНС України Валерй Жилін, командир 

міської  дружини Валерій Федоров та директор КП «Правник»  Надія Цуркан  

звітували перед громадськістю про результати виконання бюджетних програм 

у 2019 році.  

 

25 лютого  заступник  начальника  управління  молоді  та  спорту 

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

та  спорту Людмила  Дорохіна  провели нараду з  педагогами-організаторами  

КЗ  «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місце проживання Міської ради 

міста Кропивницького».  

Розглянуті  питання:  аналіз  проведених  заходів  за минулий тиждень; 

планування виховних заходів  на  наступний  тиждень, в  тому числі  з нагоди  

Міжнародного жіночого дня. 

               

 25 лютого начальник відділу фізичної культури та спорту управління 

молоді та спорту Славік Іванов провів нараду з керівниками підпорядкованих 

спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про наслідки шквального вітру; про вжиття 

додаткових посилених заходів пожежної безпеки в дитячо-юнацьких 

спортивних школах; про дотримання теплового режиму в спортивних 

закладах; про своєчасну сплату за комунальні послуги працівниками 

спортивних закладів; про хід навчально-тренувального процессу в дитячо-

юнацьких спортивних школах; про проведення спортивно-масових заходів                   

з нагоди свята Масляної та інші. 
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25 лютого під головуванням заступника голови Подільської районної                       

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось засідання 

опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради.  

Розглянуті питання: про обговорення інформації, зазначеної в акті 

обстеження умов проживання недієздатної ***; про погодження кандидатури 

опікуна *** над її недієздатним братом *** та надання відповідного подання 

до суду; про зняття з обліку *** у зв’язку зі смертю; про надання дозволу 

опікуну *** на укладення договору купівлі-продажу від імені підопічного ***; 

про дослідження інформації щодо судових рішень по справі ***. 

 

           25 лютого під головуванням голови адміністративної комісії при          

виконавчому комітеті Фортечної районної у місті Кропивницькому ради  

Віктора Закаблуковського відбулося її засідання. 

Розглянуто 8 адміністративних справ, по яких винесено рішення: 

накладено штраф на 4-х осіб, закрито за відсутністю складу адміністративного 

правопорушення  4  справи. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

24-25 лютого на базі комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» відбувся відбірковий етап міського конкурсу акторської 

майстерності «Театральна молодь Кропивницького – 2020». Учасники 

конкурсу представляли прозу та вірші українських сучасних авторів, 

українських класиків та авторів Кіровоградщини у номінаціях «художнє 

слово» та «театр». У конкурсі брали участь 70 читців та 11 театральних 

колективів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.  

  25 лютого в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем  

проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведено заходи:  

виховна година «СНІД – загроза людству» (ДЮК «Гермес»); пізнавальна 

година «Традиції  свята  Колодія» (ДЮК  «Юність»). 

 25 лютого у центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького відбулася презентація книги Наталії Смірнової 

«Лузер». 

 Книгу видано в рамках Програми розвитку культури і туризму Міської 

ради міста Кропивницького, започаткованої міським головою Андрієм 

Райковичем, за кошти міського бюджету видавництвом «Імекс-ЛТД». Яскраву 

обкладинку книги створив місцевий художник Андрій Надєждін. 
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Ця книга є переможцем Міжнародного мультимистецького конкурсу 

«Молода КороНація» - 2019 у номінації «оповідання для середнього шкільного 

віку».  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 
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