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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

20 жовтня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання створеної у  міській раді тимчасової робочої групи                               

з розгляду питань щодо надання одноразової грошової допомоги мешканцям 

міста Кропивницького, які постраждали від стихійного лиха  17.10.2020 року. 

До її складу входять керівники виконавчих органів міської ради та 

комунальних підприємств, голови Фортечної та Подільської в місті рад, 

фахівці будівельної, фінансової та  юридичної галузей, волонтери. 

  Розглянуто питання про механізм надання матеріальної допомоги 

постраждалим від буревію. 

Планується використати відразу кілька напрямків фінансування 

матеріальної підтримки постраждалих кропивничан. Перший –                                            

з благодійного рахунку МБФ «СМАйЛ». Рахунок вже відкрито, і небайдужі 

містяни  активно його поповнюють. Свій внесок зробив і міський голова 

Кропивницького Андрій Райкович. Коштами з цього рахунку профінансують 

відновлювальні роботи осель одиноких, малозабезпечених та соціально 

незахищених громадян. А таких, за результатами обстеження, взяли на облік 

близько  тридцяти. Друге джерело фінансування –   кошти резервного фонду 

міського бюджету. Ними можна допомогти мешканцям постраждалого від 

стихії будинку ОСББ. І третій напрямок, з найбільшою кількістю виплат  –   

 фінансування матеріальної допомоги громадянам через управління 

соціального захисту населення міської ради. 

Всі три алгоритми дій  внесуть на розгляд виконавчого комітету міської 

ради. А тим часом ремонтні бригади вже розпочали роботи на  житлових 

будинках Балашівки та Лелеківки. 

20 жовтня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулось засідання громадської 

комісії                          з житлових питань. 
 Розглянуті 4 проєкти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

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

зняття громадян з квартирного обліку; про надання ордера на жиле 

приміщення                              у гуртожитку; про взяття громадянина Штанька 

А.О. на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який належить до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького.  Разом з 

тим були розглянуті                         3 звернення громадян з житлових питань. 
 

    20 жовтня під головуванням заступника голови адміністративної 

комісії – начальника відділу правового забезпечення юридичного управління 

Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при 
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Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

    Розглянуті 23 протоколи про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтею 152, частиною 1 статті 154, частиною 2 статті 156 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. Накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 13 протоколах на загальну 

суму 12 648 грн. Закрито провадження по 10 протоколах. 
 

20 жовтня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання: про роботу ДЮСШ під час осінніх шкільних 

канікул; про епідемічну ситуацію в місті; про початок опалювального сезону 

2020/2021; про сприяння роботі виборчих дільниць, розміщених у 

спортивних закладах; про хід диспансерних оглядів; про придбання миючих                                         

та антисептичних засобів. про формування планів спортивно-масових заходів 

на листопад. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

20 жовтня  начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

онлайн-засідання колегії управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького.   

  Розглянуті питання: про підсумки закінчення 2019/2020 навчального 

року, результати  ЗНО та ДПА; про підсумки підготовки закладів освітити                          

до початку нового  навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 

2020/2021 навчального року; про виконання попередніх рішень колегії. 
 

20 жовтня начальник управління освіти Лариси Костенко провела 

онлайн-засідання атестаційної комісії. Комісією затверджено список 

педагогічних працівників та керівників закладів освіти міста, які підлягають 

атестації у 2020/2021 навчальному році. 

20 жовтня начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

онлайн-нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти міста.   

Розглянуті питання: про виконання наказу управління освіти                                     

від 28.09.2020 № 524/о «Про окремі аспекти організації освітнього процесу                      

в закладах освіти під час підготовки та проведення місцевих виборів                                  

у 2020 році» та листа від 02.10.2020 № 2448/1-01-09 «Про початок 

передвиборчого процесу»; про дотримання протиепідемічних заходів                                   

в закладах освіти; про стан роботи з профілактики правопорушень та аналіз 

скоєних злочинів; про стан організації позакласної роботи та дозвілля учнів 

під час навчання та в канікулярний час. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 


