
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 03 червня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

03 червня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра 

Шамардіна відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 

У роботі комісії брали участь керівники виконавчих органів міської 

ради. 

Розглянуті питання про регулювання земельних відносин. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

03 червня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла                   

рішення рекомендувати: 

для присвоєння почесного звання “Заслужений лікар України” Кабанчук 

Оксану Олександрівну, заступника головного лікаря з медичної частини 

комунального некомерційного підприємства “Центральна міська лікарня” 

Міської ради міста Кропивницького” з нагоди Дня незалежності України. 

Для нагородження з нагоди Дня медичного працівника: 

відзнакою міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького                            

„За заслуги” ІІ ступеня:  

Біденко Ольгу Василівну, сестру медичну інфекційного відділення 

інтенсивної терапії комунального некомерційного підприємства “Центральна 

міська лікарня” Міської ради міста Кропивницького”; 

Панченко Ірину Вікторівну, завідуючу інфекційним відділенням № 1 

комунального некомерційного підприємства “Центральна міська лікарня” 

Міської ради міста Кропивницького”; 

Піліпьонка Віталія Геннадійовича, завідувача дитячим інфекційним 

відділенням комунального некомерційного підприємства “Центральна міська 

лікарня” Міської ради міста Кропивницького”; 

Почесною грамотою міської ради та виконавчого комітету                                     

м. Кропивницького: 

колектив стаціонару № 1 комунального некомерційного підприємства 

“Центральна міська лікарня” Міської ради міста Кропивницького”; 
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колектив відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії 

комунального некомерційного підприємства „Кіровоградська обласна лікарня 

Кіровоградської обласної ради“; 

Думен Дар’ю Євгенівну, завідуючу паліативним відділенням 

комунального некомерційного підприємства “Центральна міська лікарня” 

Міської ради міста Кропивницького”; 

Гудзенко Віталія Валерійовича, фельдшера з медицини невідкладних 

станів підстанції № 1 комунального некомерційного підприємства „Центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській 

області Кіровоградської обласної ради“; 

Логачову Ольгу Олександрівну, лікаря з медицини невідкладних станів 

підстанції № 1 комунального некомерційного підприємства „Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області 

Кіровоградської обласної ради“; 

Задираку Василя Миколайовича, фельдшера з медицини невідкладних 

станів підстанції № 2 комунального некомерційного підприємства „Центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській 

області Кіровоградської обласної ради“; 

Погонієву Галину Володимирівну, лікаря з медицини невідкладних 

станів підстанції № 2 комунального некомерційного підприємства „Центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській 

області Кіровоградської обласної ради“; 

Литвиненка Ігоря Анатолійовича, фельдшера по прийому та передачі 

викликів бригадам екстреної (швидкої) медичної допомоги підстанції № 1 

комунального некомерційного підприємства „Центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської 

обласної ради“; 

Шаповалова Ігоря Валерійовича, лікаря акушер-анестезіолога з ліжками 

інтенсивної терапії комунального некомерційного підприємства „Міський 

пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня“ Міської 

ради міста Кропивницького“. 

Для нагородження Почесною грамотою міської ради та виконавчого 

комітету м. Кропивницького з нагоди Дня Конституції України Вінницького 

Віталія Васильовича, депутата Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради сьомого скликання. 

 

03 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна відбулося засідання 

робочої групи з вивчення питання щодо виявлення неогороджених 

недобудов, до яких є вільний доступ, та встановлення їх власників. 

Заслухано представника ТОВ «Виробничо-комерційний центр «Олеум» 

щодо двоповерхового будинку по вул. Новомиколаївській, 30 та 

представника власника кафе, яке знаходиться на території магазину «Август», 

по вул. Космонавта Попова. 
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Вирішено: продовжити запрошення власників недобудованих об’єктів 

на засідання робочої групи; повторно здійснити об’їзд та провести 

обстеження всіх відомих недобудованих об’єктів по місту.     

 

03 червня під головуванням голови опікунської ради, 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 взяття на облік ***, який рішенням 

Кіровського районного суду міста Кіровограда визнан недієздатним, та 

призначення опікуном ***; про рішення суду стосовно опікуна ***  

недієздатної особи *** щодо звільнення її від опікунських обов’язків; про 

зняття з обліку фізичної дієздатної особи ***, інваліда І групи з дитинства, у 

зв’язку зі смертю. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


