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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 15 вересня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської 

комісії                        з житлових питань. 
 Розглянуті 3 проєкти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

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

зняття Пікаш О.М. з квартирного обліку; про внесення змін до квартирної 

справи Ковальова М.О. 
 Разом з тим, розглянуто депутатське звернення народного депутата 

України Дануци О.А. та звернення громадської організації “Об'єднання 

переселенців квітень – 2014” щодо формування фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, ведення обліку 

громадян,                                 які потребують надання житлового приміщення 

з фондів житла для тимчасового проживання, та 2 звернення громадян з 

житлових питань. 

 

   15 вересня 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 49 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 152, 156 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу                    

по 17 протоколах на загальну суму 19 040 грн. Закрито провадження                                 

по 19 протоколах. 

          Прийнято рішення про перенесення розгляду 13 протоколів на наступне 

засідання адміністративної комісії. 

 

15 вересня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.             

Розглянуті питання: про вирішення проблемних питань щодо 

проходження поглиблених медичних диспансерних оглядів вихованцями 

ДЮСШ; про участь у загальноміських заходах з нагоди Дня міста;                               

про утримання в належному санітарному стані прилеглих територій;                                     

про дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я під час 

проведення спортивних заходів; про стан організації проведення системної 

інформативно-роз’яснювальної та рекламно-агітаційної кампанії для 

популяризації та залучення громадян міста на військову службу за 

контрактом до лав Збройних Сил України. 
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15 вересня заступник начальника управління охорони здоров'я Лариса 

Кудрик провела в приміщенні дитячої міської поліклініки оперативну нараду 

з керівниками комунальних некомерційних підприємств та завідуючими 

поліклініками і амбулаторіями загальної практики – сімейної медицини. 

 Розглянуто проблемні питання у взаємодії первинної та вторинної 

ланки надання медичної допомоги у процесі реформування галузі охорони 

здоров'я. 

 

15 вересня відбулося позачергове пленарне засідання тридцять п’ятої 

сесії Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання.  

Прийняті наступні рішення: про внесення змін до рішення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 20 грудня                   

2019 року «Про районний у місті бюджет на 2020 рік»; про звіт про 

виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2020 року. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій 

 

 15 вересня з 16.00 до 18.00 у сквері Покровському (на розі вулиць 

Олександрійської та Преображенської) Кіровоградська міська організація 

політичної партії “Рідне місто” проводила партійну конференцію з метою 

висування кандидатів у депутати до міської ради та районних у місті рад. 

 Орієнтовна кількість учасників — 70 осіб. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 15 вересня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького відбулися заходи: 

 центральна бібліотека – виставка-інсталяція «Агата Крісті – королева 

детективу» до 130-річчя письменниці. 

 На абонементі бібліотеки для широкого кола читачів була організована 

літературно-тематична викладка «Коронована зірка детективного жанру»; 

 № 16 - інформ-дайджест «35 цікавих фактів про Google». 

На захід завітали старшокласники. Бібліотекарі розповіли учням про 

історію створення  та поділилися цікавими  відомостями  про унікальний  

пошуковий  сервіс. 

 

До 266-ї річниці заснування міста 

 

15 вересня відбулась молодіжна екологічна aкція «ЧистоKROP»                            

з прибирaння території скверу «Центрaльний». Хоча сквер перебуває в 

оренді, але він не доглянутий. Тому за справу взялась молодь. 
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Під чaс aкції зібрaли у сквері опале листя, помили тa пофaрбувaли 

дошку оголошень, урни для сміття. В заході брали участь міський голова 

Андрій Райкович та т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Сергій Колодяжний. А  інвентaр для прибирaння 

нaдaло                              КП «Благоустрій». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 15 вересня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»  та                          

з нагоди Всесвітнього дня прибирання проведено рейд-відстеження                                           

з припинення несанкціонованої торгівлі  у сквері  «Центральний».  

 Під час рейду несанкціонована торгівля була припинена.  

 До акції з прибирання та благоустрою прилеглих територій долучились 

працівники об'єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери 

послуг, розташованих у сквері «Центральний». 
 
   

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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