
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 15 грудня 2020 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

15 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 

Перед засіданням виконавчого комітету Андрій Райкович вручив 

відзнаки кропивницьким ліквідаторам аварії на ЧАЕС з нагоди Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.  

Грамоти міської ради та виконавчого комітету м.Кропивницького 

отримали Петро Гладищук та Микола Кириловський. Подяку міської ради                    

та виконавчого комітету Андрій Райкович вручив Геннадію Марченку                          

та Олександру Сушку. 

На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                        

49 питань серед яких: про нагородження відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького “За заслуги” І та ІІ ступенів;                        

про встановлення довічного пансіону Сухомлину М.О.; про передачу на 

баланс влаштованих зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому; 

про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти та інклюзивно-ресурсними центрами міста на 2021/2022 навчальний 

рік; про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі; про затвердження 

плану діяльності Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                                   

з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік; про організацію 

громадських робіт протягом 2021 року; про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                                           

м. Кропивницького тощо. 
 

   15 грудня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

відділу правового забезпечення юридичного управління Артема Шершнюка 

відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Кропивницької міської ради. 

Розглянуто 25 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152, частиною 2 статті 156 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення                      

у вигляді штрафу по 13 протоколах на загальну суму 15470 грн. Закрито 

провадження по 10 протоколах. 

      Розгляд 2-х протоколів перенесено на наступне засідання 

адміністративної комісії. 
 

15 грудня секретар міської ради Олег Колюка провів нараду з  головами 

депутатських фракцій з питання опрацювання проєкту майбутнього 

Регламенту роботи Кропивницької міської ради. 
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Депутати детально розглянули усі запропоновані зміни до Регламенту 

міської ради 8-го скликання. За словами Олега Колюки, проєкт рішення 

готовий до оприлюднення і широкого обговорення. 
 

15 грудня відбувся брифінг заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна. Мова йшла про 

вжиття заходів комунальним підприємством "Універсал-2005" щодо ліквідації 

наслідків негоди. 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

          15 грудня в рамках реалізації проєкту "Муніципальнй патруль" 

проведено рейд-обстеження з припинення несанкціонованої  торгівлі                             

по вул. Полтавській (ринок “Полтавський”). 

           Під час рейду несанкціонована торгівля не здійснювалась. 

 

Освіта 
 

15 грудня директор комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького Оксана Стрюкова провела онлайн-нараду з керівниками 

закладів загальної середньої освіти міста.   

Розглянуті питання: про підсумки проведення пілотного проєкту 

«Сертифікація педагогічних працівників-2020» у м.Кропивницькому;                       

про підсумки проведення першого туру конкурсу фахової майстерності 

«Учитель року-2021»; про підсумки проведення декади української 

писемності; про інтерактивний вернісаж педагогічних знахідок; про підсумки 

проведення онлайн-баркемпу «16 днів проти насильства»; про організоване 

закінчення першого півріччя 2020/2021 навчального року. 

 

15 грудня начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

оперативну онлайн-нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти 

міста.   

Розглянуті питання: про забезпечення функціонування української мови 

як державної; про стан роботи із зверненнями громадян за ІІ півріччя                           

2020 року; про дотримання протиепідемічних заходів в закладах освіти міста. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 
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