
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 26 серпня 2020 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

        26 серпня 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 взяли участь керівники виконавчих органів міської 

ради. Розглянуто питання про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        26 серпня в режимі онлайн спеціаліст відділу методичного забезпечення 

кадрової політики управління освіти Ольга Журавльова провела нараду з 

заступниками директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-

виховної роботи та директорами центрів естетичного виховання.        

Розглянуто питання  про підготовку до святкування 266-ї річниці заснування                      

м. Кропивницького та про проведення в рамках Дня міста ІІ міського 

військово-патріотичного учнівського фестивалю «Козацька фортеця» в 

заочному (віртуальному) форматі. 

 

        26 серпня  під головуванням заступника голови адміністративної комісії 

Віталія Іванченка відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.    

Розглянуто 10 протоколів про адміністративні правопорушення, які 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративне 

правопорушення та Правил благоустрою території міста Кропивницького. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 6-х осіб, 

попередження  - на 4-х осіб. 

  

 

Події соціально-економічного життя 

Соціальна політика 

        26 серпня в урочистій обстановці міський голова Андрій Райкович 

привітав дітей з багатодітних родин та їх батьків з початком нового 

навчального року та вручив першокласникам портфелі зі шкільним 

приладдям. 

 

 



Події суспільно-політичного життя 

Освіта 

26 серпня начальник управління освіти міської ради Лариса Костенко 

провела в онлайн режимі пленарну частину Серпневої педагогічної 

конференції. 

 У конференції взяли участь міський голова Андрій Райкович,                               

т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Сергій Колодяжний, начальник управління Державної служби якості 

освіти в Кіровоградській області Лілія Синчук, спікери та педагогічні 

працівники міста. 

 Нарада відбулася із залученням інтернет-платформ: ZOOM – заклади 

дошкільної та позашкільної освіти, GoogleMeet, Єдина школа – заклади 

загальної середньої освіти, онлан трансляція через сторінку у Фейсбуці та на 

сайті Міської ради для всієї громади міста.  

Міський голова привітав освітян з початком нового навчального року,   

дав настанови педагогічній плеяді міста Кропивницького на 2020/2021 н.р., 

та подякував за виконану роботу.  

Найкращим працівникам галузі вручив відзнаки міської ради та 

виконавчого комітету  м. Кропивницького та Грошові сертифікати. 

 

 26 серпня на території міського парку «Перемоги» відбулася зустріч 

міського голови Андрія Райковича із вчителями Нової Української Школи та 

керівниками закладів загальної середньої освіти у рамках Серпневої 

педагогічної конференції міста Кропивницького.  

Очільник міста та начальник управління освіти міської ради 

Лариса Костенко привітали вчителів із початком нового навчального року.                

В урочистій обстановці вчителі 3-х класів передали Книгу НУШ 

учителям-«першачкам», розповіли про деталі навчання та дали рекомендації 

на новий навчальний рік.  

 

 

Житлово-комунальна сфера 

  26 серпня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході 

якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Преображенської, 

Вокзальної, Полтавської,  Космонавта Попова, Пацаєва, Волкова, Бєляєва, 

Героїв України, Академіка Тамма, Гранітної, Ростислава Черноморченка. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 1 протокол про адміністративне 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 7 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

 

 



Ситуація на споживчому ринку 

        26 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»  у 

складі спеціаліста управління торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій та працівника поліції  проведено рейд - відстеження по вулиці 

Полтавській (біля ринку “Полтавський”) з припинення несанкціонованої 

торгівлі.         

 Під час рейду несанкціонована торгівля  по  вул. Полтавській 

припинена, на території ПП “Кіровоград-Буд-Дизайн”- частково 

призупинена.  

 З торгівцями, які реалізовували плодоовочеву та сільськогосподарську 

продукцію, проведена роз`яснювальна робота щодо заборони 

несанкціонованої торгівлі на тротуарах, газонах, біля житлових будинків та 

автомобільних доріг, а також  щодо дотримання карантинних вимог.  

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


