
                                  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    за 02 березня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місця 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

02 березня 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: відкласти розгляд пропозиції робочого 

органу щодо встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої 

реклами за 1 адресою та продовження дії дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами за 1 адресою; відхилити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                          

2 адресами та продовження дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами за 

1 адресою. 

02 березня секретар міської ради Андрій Табалов,  заступники міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін, 

Олександр Грабенко, Наталія Дзюба, начальник управління капітального 

будівництва Віктор Ксеніч та заступник начальника управління освіти Євген 

Серопян відвідали НВО № 17, де будівельники майже завершили капітальний 

ремонт спортивного залу, й невдовзі розпочнуться роботи по зведенню газової 

котельні, яка обігріватиме як школу, так і три сусідніх дитячих садочки. 

Діалог влади з народом 

02 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 26 заявників з питань: ремонту даху, підключення ліфта 

у будинку, благоустрою, налагодження та ремонту централізованого 

опалення, незадоволення роботою керівника ОСББ, нарахування субсидії,  

передачі будинків в управління ОСББ тощо. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

02 березня зa iнiцiaтиви вiддiлу сiм’ї тa молодi тa учaстi вiддiлу фiзичної 

культури тa спорту i упрaвлiння освiти в приміщенні Кiровогрaдської мiської 

рaди відбулась зустріч з активом молодіжних громадських організацій та 

органів студентського самоврядування з обговорення міської програми 

національно-патріотичного виховання.  
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Учaсники заходу обмiнялися досвiдом роботи з нaцiонaльно-

пaтрiотичного виховaння. Предстaвники громaдських оргaнiзaцiй «Цитaдель» 

(головa - Олег Ковaльов) тa «Сiч» (головa - Оленa Шендеровськa) 

зaпропонувaли внести до прогрaми зaходи з проведення регулярних вiйськово-

спортивних змaгaнь, дитячих тaборiвок тa створення мiського центру 

вiйськово-спортивної пiдготовки. 

Студентський aктив вищих нaвчaльних зaклaдiв внiс цiкaвi пропозицiї 

тa зaпропонувaв свою допомогу в оргaнiзaцiї нaцiонaльно-пaтрiотичних 

зaходiв. 

 

02 березня комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного 

перебування) дітей-інвалідів» у Кропивницькому відзначив п’яту річницю 

своєї діяльності. 

З нагоди свята до закладу завітали секретар міської ради Андрій 

Табалов, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Наталія Дзюба, голова Піклувальної ради Олександр Шамардін, депутати 

міської та районних рад, керівники виконавчих органів міської ради, члени 

громадських організацій.  

Директор закладу Лілія Місюня розповіла про роботу Центру, зусилля 

його працівників сприяти вирішенню складних проблем, пов’язаних з дитячою 

інвалідністю. 

Секретар міської ради Андрій Табалов тепло привітав батьків та 

педагогів з першим ювілеєм і запевнив, що міська влада підтримувала і завжди 

буде підтримувати Центр у його благородній соціальній діяльності. 

Гості подарували закладу велику кількість корисних розвиваючих 

іграшок, ігор, навчальних посібників, а також канцтовари, солодощі та 

грошову допомогу на розвиток Центру. 

Діти ж під час святкування показували свої таланти й уміння, яким вони 

навчилися у Центрі, а завершилися урочистості частуванням святковим 

тортом. 

 

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

проведено майстер-клас «Квіти для мами» у гуртку бісероплетіння. 

 

02 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 2 - відео-документальний перегляд «Кінохроніка доби УНР». Читачі 

переглянули документальне відео «Українська революція. Початок революції. 

Доба Української Центральної Ради. 1917-1918 роки», прослухати міні-

довідку «Історія, олюднена постатями: творці нової української держави» та 

оглянули книжкову викладку «Біля витоків національної державності: 

створення та діяльність Центральної Ради»; 
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 № 10 - літературно-мистецьке свято «Як добре, що на світі є жінки». 

Напередодні Міжнародного жіночого дня колектив бібліотеки запросив своїх 

користувачів долучитися до читання віршів на честь жінок. Також звучали 

задушевні пісні та гуморески, а юні читачі брали участь у веселих конкурсах. 

Учні вручили матусям, бабусям квіти та поробки, виготовлені своїми руками. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

02 березня  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. Вокзальна, біля 

будинку № 37/16; вул. Короленка, 34, біля магазину «АТБ»;                                                     

вул. Добровольського, біля будинку № 11 та ринку «Новомиколаївські ряди»; 

вул. Космонавта Попова, напроти поліклініки № 5;  вул. Євгена Тельнова, біля 

ринку  «Привокзальний»; просп. Університетський, 101-й мікрорайон. 

За результатами рейду складено 3 протоколи  за статтею 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (торгівля м’ясом та домашньою 

птицею).  З торгівцями проведена роз`яснювальна робота  та запропоновано 

перейти здійснювати торгівлю на територію ринків міста. На час проведення 

рейду торгівля призупинена. 

Охорона здоров»я 

02 березня в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулося 

засідання міської протиракової комісії з розбору  запущених випадків 

онкопатології за участі заступника начальника управління охорони здоров'я 

Лариси Кудрик, керівників лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності міста та їх структурних підрозділів, міських позаштатних фахівців 

управління охорони здоров'я, лікарів, причетних до надання медичної 

допомоги хворим, історії хвороб яких винесені для розбору. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради              А.Бондаренко 
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