
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 20 лютого 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
20 лютого секретар міської ради Андрій Табалов провів апаратну 

нараду із заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, 

керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Андрій Табалов зосередив увагу присутніх на питаннях: погодження 

виконавчим комітетом міської ради граничної вартості разового проїзду 

одного пасажира на міських автобусних маршрутах; забезпечення 

комунальними підприємствами порядку в місті; готовності комунальних 

підприємств до вирішення енергетичної проблеми. 

Розглянуто питання про виконання у 2016 році Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об»єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення м. Кропивницького на 

2016-2018 роки.  

 

20 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з керівниками 

житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про розчищення та посипання протиожеледною 

сумішшю доріг, тротуарів, пішохідних переходів, зупинок громадського 

транспорту, прибудинкових та закріплених територій; про забезпечення 

безперебійної роботи зливових мереж; про обстеження територій міста щодо 

локалізації зграй безпритульних собак та вжиття заходів щодо їх відлову; про 

обстеження доріг міста та надання пропозицій щодо їх ремонту; про контроль 

за виготовленням проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

об»єктів житлово-комунального господарства та інші. 

 

Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

20 лютого за участі начальника відділу сім’ї та молоді Людмили 

Дорохіної відбулася зустріч робочої групи з питань координації дій щодо 

створення належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство 

ромської національної меншини з представниками Міжнародної благодійної 

організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі». Розглянуто питання: про 

проблеми інтеграції ромської народної меншини в українське суспільство та 

шляхи їх вирішення; про надання якісних освітніх, медичних послуг та 

гуманітарної допомоги ромському населенню. 
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До Дня Героїв Небесної Сотні 

 

20 лютого з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні відбулися 

покладання квітів до меморіальної дошки Герою України Віктору Чміленку 

(вул. Віктора Чміленка) та до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні (площа 

Героїв Майдану). 

У заходах брали участь: керівництво області та міста, працівники 

структурних підрозділів Кіровоградської обласної державної адміністрації та 

обласної ради, Кіровоградської міської ради, військовослужбовці, 

представники трудових колективів підприємств, установ, організацій міста, 

члени місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, 

релігійних громад, студентська молодь міста. Загальна кількість учасників — 

до 300 осіб. 

Перед присутніми виступили активісти С. Михальонок та Н. Вельгун. 

Вихованці центрів дитячої творчості читали вірші, присвячені загиблим під 

час Євромайдану. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. 

Єпископ Кропивницький і Голованівський Марк відслужив панахиду за 

загиблими героями.  

 

20 лютого на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий 

юнацький центр «Лідер» відбувся загальноміський захід національно-

патріотичного спрямування для учнівської молоді «Вони за тим злетіли в небо, 

щоб в мирі й щасті ми жили…» з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні та третьої 

річниці Революції Гідності. Своїми спогадами з учасниками заходу поділився 

учасник Революції Гідності Андрій Лаврусь.  

 

20 лютого у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді з нагоди 

Дня Героїв Небесної Сотні проведено заходи: ДЮК «КМТ» - годину-реквієм; 

ДЮКи «Чайка» та «Гермес» - інформаційну хвилину; ДЮК «Ровесник» - 

перегляд документального фільму та вшанування пам’яті. 

 

Питання соціально-економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

 

20 лютого  у зв’язку зі спалахом захворювання  свиней на африканську 

чуму  в   Кіровоградській області муніципальним   патрулем   у   складі  

спеціалістів управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення, спеціалізованої   інспекції   Кіровоградської  

міської  ради та управління Держпродспоживслужби проведені рейдові 

відстеження місць  несанкціонованої торгівлі свіжим м’ясом та продукцією 

тваринного походження домашнього виробництва. 

Рейдові відстеження проводилися за адресами: вул. Космонавта Попова, 

напроти поліклініки № 5; вул. Євгена Тельнова, біля ринку «Черемушки»;                 
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вул. Короленка, 34, біля магазину «АТБ»;  вул. Добровольського, біля будинку 

№ 15 та ринку «Новомиколаївські ряди»; вул. Полтавська, біля ринку 

«Полтавський»; вул. Генерала Родимцева, біля магазину «АТБ»;                                        

вул. Яновського, біля ринку «Колгоспний» та будинку № 108;                                             

вул. Домонтовича. 

Спеціалістом спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради 

складено 2 адмінпротоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

Під час рейду проведено роз`яснювальну роботу з торгуючими та 

запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію ринків міста. 

 

Освіта 

 

20 лютого у рамках  проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України за 

підтримки USAID, на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 25  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей”, центр позашкільного виховання «Ліра»  відбувся захід 

по реалізації проекту «Нова українська школа у Кропивницькому».  

У ході практикуму із застосування законодавства  «Нове у сфері освіти. 

Організація надання якісних освітніх послуг» керівники навчальних закладів 

ознайомилися з використанням новітніх технологій під час навчально-

виховного процесу та запровадженням сервісів GoogleAppsforEducation в 

управлінську діяльність закладів освіти. 

 

З 20 по 24 лютого в навчальних закладах міста проводиться 

Всеукраїнська інтерактивна гра «Рuzzle»  з англійської мови, літератури та 

історії. Гра відбувається з метою формування у школярів сталої зацікавленості 

англійською мовою, літературою та історією; підвищення кваліфікації 

вчителів англійської мови, літератури та історії; активізації позакласної та 

позашкільної роботи із зазначених вище дисциплін; надання учням 

можливості змагатися в міжрегіональному масштабі, не виїжджаючи зі свого 

регіону. У грі беруть участь заклади: ЗОШ № 7, 10, 29,  «Мрія», НВО № 19, 20, 

21, 24, 25, 31, ГНТН, «Вікторія-П»,  СЗОШ № 14, гімназія ім. Т.Шевченка. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 

 


	Питання соціально-економічного стану

