
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 02 лютого 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

02 лютого міський голова Андрій Райкович проінспектував хід 

виконання ремонтних робіт в майбутньому інсультному центрі, який 

облаштовують на базі лікарні швидкої медичної допомоги. Наразі тривають 

роботи з обшивки гіпсокартоном стін та стелі, їх штукатурки. 

Міський голова звернув особливу увагу робітників на якість виконання 

робіт – вона неодмінно має бути високою. Відкриття інсультного центру 

планується восени 2017 року. 

 

 02 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення: погодити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                 

1 адресою та продовження дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами за 

3 адресами; відхилити пропозиції робочого органу щодо встановлення 

пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 4 адресами; зняти з 

розгляду пропозицію робочого органу щодо продовження дії дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою. 

 

 02 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

міського комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних 

груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури.  

 Розглянуто звіти начальників виконавчих органів міської ради про 

виконання протокольних доручень за результатами засідання комітету від 

05.09.2016 р. та поточні питання. 

 

02 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба привітала зі 103-ю річницею від дня народження 

мешканку Кропивницького Григор'єву Ганну Петрівну та вручила їй  кошти в 

розмірі 1000 грн, цінний подарунок і квіти. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 
02 лютого у дитячо-юнацькому клубі «Зоряний» відділу сім’ї та молоді 

проведено змагання з шашок до Дня пам’яті Героїв Крут. 

 
Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

02 лютого о 15.00 біля приміщення Кіровоградської міської ради батьки 

учнів НВО № 18 організували акцію протесту проти поновлення                           

Приліпко В. І. на посаді директора зазначеного навчального закладу. Кількість 

учасників — близько 20 осіб.  

Захід проводився під лозунгами: “Не допусти возвращения обидчицы 

детей в школу!”, “Насилие над ребёнком должно быть наказуемым!”, “Спасите 

наших детей!”. 

Мітингувальники направилися до міської ради та зустрілися з 

начальником управління освіти Л. Костенко, яка повідомила що управління 

освіти сьогодні вже направило апеляційну скаргу до суду щодо рішення про 

поновлення В. Приліпко на посаді. Також вона зазначила, що лише у разі 

поновлення директора на посаді буде створена відповідна комісія, яка 

переглядатиме акт та здійснить перевірку закладу.  

Після перемовин з Костенко Л.Д. представники школи направилися до 

міського голови А. Райковича, щоб особисто передати колективне звернення. 

Міський голова зазначив, що наразі ніхто поновлювати директора не 

збирається. 

 

Питання соціально-економічного стану 

 

Підприємництво 

 
 02 лютого в рамках роботи міського «Діалог-центру» за участю редакції 

газети «Все про бухгалтерський облік» відбувся семінар для суб”єктів 

господарювання міста на тему: «Порядок проведення перевірок 

контролюючими органами у 2017 році. Нововведення 2017 року». 

 В семінарі брала участь директор аудиторської фірми «Галентина» 

Галина Новаторова. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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