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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

        10 березня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

        На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 20 питань. 

Прийнято 20 рішень, серед яких: про виконання бюджету міста за 2019 рік та 

заходи на 2020 рік; про організацію харчування вихованців комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” 

на 2020 рік; про встановлення на 2020 рік розміру кошторисної заробітної 

плати при визначенні вартості будівництва; про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького; про 

визначення видів оплачуваних, безоплатних суспільно корисних робіт та 

переліку об'єктів, на яких засуджені та правопорушники будуть виконувати 

роботи у 2020 році. 

        10 березня керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Альвіна Бондаренко, керівники виконавчих органів міської ради, 

підпорядковані їй, а також начальник відділу з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими 

органами Олександр Шишко,  начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації Сергій Якунін, начальник сектора мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони Віктор Лєвашов, начальник юридичного 

управління Марина Смаглюк та начальник управління апарату міської ради 

Людмила Масло звітували перед громадськістю про результати виконання 

бюджетних програм у 2019 році. 

10 березня начальник управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького Сергій Колодяжний провів нараду з керівниками 

підпорядкованих спортивних закладів. Розглянуто питання: про обмеження 

проведення спортивно-масових заходів за участю дітей на території міста 

Кропивницького з 09 березня до 01 квітня 2020 року; про обмеження виїздів 

вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та тренерів на спортивні 

змагання в інші населені пункти та регіони України, у зв’язку із поширенням 

епідемії короновірусу; про посилення контролю за здійсненням 

протиепідемічних заходів у спортивних закладах; про хід навчально-

тренувального процессу в дитячо-юнацьких спортивних школах. 

       10 березня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина 

Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провели 

нараду з педагогами – організаторами  КЗ «Об’єднання дитячо – юнацьких  
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клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького». 

Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; 

доведення до відома педагогів – організаторів ДЮКів вимог щодо обмеження 

проведення масових заходів та посилення контролю за здійсненням  

протиепідемічних заходів у ДЮКах. 

        10 березня під головуванням заступника голови адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради 

Тетяни Голуб відбулося чергове засідання комісії. Розглянуто                                

8 адміністративних справ, по яких винесені рішення про накладення штрафів 

на 6-х осіб. Закрито за відсутністю складу адміністративного 

правопорушення 2 справи. 

 

Діалог влади з народом 

10 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 8 заявників з питань: відключення від 

централізованого опалення квартири, налагодження подачі водопостачання, 

ремонту труб водопостачання, каналізаційної системи у будинку, 

благоустрою та асфальтування прибудинкової території, зовнішнього 

освітлення та висадження зелених насаджень у сквері.    

 

Події суспільно-політичного життя 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

10 березня з 09.00 до 11.00 на площі Героїв Майдану Спілка інвалідів 

та ветеранів шахти “Інгульська” проводили акцію протесту з вимогами 

перерахунку пенсій та соціальних виплат. Орієнтовна кількість учасників -            

70 осіб. 

   

Питання соціально-економічного стану 

                                               Освіта 

10 березня 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 з 

навчально-виховної роботи. Розглянуті питання: про проведення декади 

“Ініціатива і творчість молодих”; про підсумки проведення турнірів 

математиків, фізиків, інформатиків, економістів, хіміків, біологів, географів, 

правознавців, істориків; про підсумки проведення міського етапу конкурсу 

агітбригад; про підсумки проведення моніторингу самоосвіти шкільного 

бібліотекаря. 
      

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради              А.БОНДАРЕНКО                              


