
 

 ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                        за 09 березня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

09 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуто питання: про надання дозволів – 9; 

про реєстрацію кандидатів в усиновлювачі – 1; про усиновлення – 5; про 

встановлення опіки – 1; про припинення опіки – 1; про припинення 

функціонування прийомної сім'ї – 1; про позбавлення батьківських прав – 1; 

про влаштування до будинку дитини – 1. 

09 березня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 

 Розглянуто 2 проекти рішень виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про 

затвердження списків та реєстрів перереєстрації. 
 Комісія також розглянула три звернення громадян з житлових питань та 

інші питання. 
 

09 березня начальник управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення Сергій Горбовський провів нараду з 

керівниками  ринків міста за участі в.о. начальника   Держпродспоживслужби 

у місті Кіровограді Сергія Сидоренка та  начальника спеціалізованої інспекції 

Андрія Максюти. Розглянуто питання щодо благоустрою територій ринків та 

прилеглих до них територій та постійного утримання їх в належному стані.    

 

09 березня у Кіровоградській міській раді розпочалося навчання 

посадовців міської ради за професійною  програмою, яке планується 

проводити протягом  2017 року. Головними темами занять стануть основні 

аспекти нового Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». 

Перше заняття провела начальник відділу кадрової роботи Світлана 

Балакірєва, яка детально ознайомила присутніх із суттєвими  змінами та 

нововведеннями в законодавстві,  зупинившись на процедурі проведення 

конкурсу, питаннях  призначення та звільнення з роботи та інших актуальних 

питаннях. 

 

 

  



2 

 

09 березня відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто 20 адміністративних справ, по яких винесено наступні рішення: 

накладено штрафи –  на 11-х осіб; оголошено усні зауваження – 9-ти особам. 
 

09 березня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Ленінської районної у місті Кіровограді ради.  

Розглянуто 5 справ, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою міста. 

На 4-х осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу та 1 справу закрито.  
 

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

 

09 березня у художньо-меморіальному музеї О. О. Осмьоркіна в рамках 

мистецького проекту «Про відзначення 125-річчя від дня народження 

О.О.Осмьоркіна» для студентів художньо-графічного відділення мистецького 

факультету Кіровоградського державного педагогічного університету                           

ім. В.Винниченка було проведено публічну лекцію-відеопрезентацію на тему: 

«Жіночі образи в творчості О. О. Осмьоркіна».  
 

Сторінки історії. До 203-ї річниці з дня народження Т.Г.Шевченка 

09 березня відбувся мітинг і покладання квітів до пам’ятника 

Т.Г.Шевченку. В урочистостях брали участь голова обласної державної 

адміністрації Сергій Кузьменко, голова обласної ради Олександр 

Чорноіваненко, міський голова Андрій Райкович, секретар міської ради 

Андрій Табалов, представники громадських організацій, студентство та 

військовослужбовці. Громадськість Кропивницького з квітами та прапорами, 

плакатами з уривками із безсмертних творів Кобзаря прийшли вшанувати 

великого українського поета, художника, політичного і громадського діяча. 

Перед громадою виступили й представники творчої спільноти. Кропивницька 

поетеса Антоніна Царук продекламувала свій улюблений вірш поета, а актори 

Кіровоградського академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького заспівали пісню “Реве та стогне 

Дніпр широкий”.  

09 березня міський голова Андрій Райкович, заступники міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба та Олександр 

Мосін, керівники виконавчих органів міської ради Людмила Дорохіна, Олег 

Колюка,  Лариса Костенко, Анна Назарець, Олена Разуменко, Марина 

Смаглюк читали у приміщенні міської ради Шевченкові поезії.    
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09 березня на базі загальноосвітньої школи № 31 проведено 

літературний салон, присвячений 203-й річниці з дня народження Великого 

Кобзаря українського народу – Тараса Григоровича Шевченка.  

До педагогів та школярів міста, які зібралися, щоб долучитися до 

Шевченкового слова, приєдналися міський голова Кропивницького Андрій 

Райкович, начальник управління освіти міської ради Лариса Костенко, 

професор Кіровоградського державного педагогічного університету                                               

ім. В.Винниченка Григорій Клочек, керівник обласного осередку спілки 

письменників України Василь Бондар. 

На сцені закладу вихованці шкіл влаштували справжнє дійство: читали 

Шевченкові поезії, ставили мініатюри - виступали немов справжні професійні 

актори. Всі учні, які піднялися цього дня на сцену - переможці престижного 

конкурсу «З Кобзарем у серці». Кожен із учасників літературного салону 

отримав від міського голови та начальника управління освіти подарункове 

видання “Кобзаря”. 

 

09 березня у дитячо-юнацькому клубі «Чайка» відділу сім’ї та молоді 

пройшов захід з читання віршів до дня народження видатного українського 

поета, художника, мислителя Т.Г.Шевченка. 

 

09 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 2 - літературно-музичну годину «Тарасова доля – то правда жива». 

Юні читачі переглянули презентацію «Цікаве про Шевченка», відео «Богдан 

Ступка читає вірш «Чи то недоля…» та відеокліпи пісень за творами 

Т.Шевченка «По діброві вітер віє», «Думи мої…», «Бандуристе, орле 

сизий…». Діти читали твори Тараса Шевченка та слухали пісню «Шлях до 

Тараса». Завершився захід оглядом літератури «Ніби дотик до історії, подих 

Кобзаревого життя»; 

№ 13 - мистецький колаж «Шевченко – художник». Читачі переглянули 

репродукції полотен, створених Тарасом Шевченком, книжкову виставку 

«Тарас Шевченко – геніальний поет, геніальний художник». Діти читали  

поезії Шевченка «І виріс я на чужині», «Сон», «Думка»,  «Ой, діброво, темний 

гаю», «Мені тринадцятий минало». 

 
 

 
Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
 

 

 

 


