
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   за 06 квітня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

         06 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення  

рекомендувати для нагородження: відзнакою виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  „За заслуги”  І  ступеня одну особу;  Почесною 

грамотою міської ради та виконавчого комітету двох осіб. 

 

06 квітня відбулося навчання посадовців міської ради на тему: 

«Актуальні питання пенсійної реформи в Україні». Провела навчання 

заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у 

Кіровоградській області Олена Романченко. 

 

Діалог влади з народом 

 

06 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 9 заявників з питань: наведення порядку на кладовищі; 

благоустрою прибудинкових територій; капітального ремонту мереж 

каналізації, водовідведення та теплопостачання; надання дозволу на 

відключення від централізованого опалення та встановлення автономного 

опалення. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

06 квітня на площі перед міською радою пройшов всеукраїнський 

танцювальний флешмоб “БДР-challenge”, у якому брали участь вихованці 

кращих хореографічних колективів міста та працівники управління патрульної 

поліції м. Кропивницького. 

Флешмоб стартував в Україні 20 березня, його мета привернути увагу 

громадян до безпеки дорожнього руху. Естафету танцювального флешмобу 

Кропивницький прийняв від Черкас і передає Херсону. 

 

06 квітня у дитячо-юнацькому клубі «Чайка» відділу сім’ї та молоді 

відбулась розважальна програма «Квітневі усмішки».  

 

06 квітня в рамках святкування Міжнародного дня спорту заради 

розвитку та миру та з нагоди Всесвітнього дня здоров’я відбулася 
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загальноміська ранкова зарядка під гаслом «Зарядись толерантністю». Захід 

організовано Кіровоградським обласним відділенням Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (людей, які живуть з 

ВІЛ), за сприяння відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської 

ради і відділення НОК України в Кіровоградській області. 

Близько 250 прихильників здорового способу життя, серед яких були 

школярі, студенти, інспектори управління патрульної поліції, службовці 

обласної державної адміністрації та міської ради, представники громадських 

організацій міста відгукнулись на заклик організаторів і прийшли зранку на 

стадіон «Зірка», щоб спільно зробити спортивну розминку. На зарядку 

прийшов й секретар міської ради Андрій Табалов. 

Перед початком руханки головний спеціаліст обласного осередку                        

НОК Микола Аношкін провів для її учасників вікторину на знання історії 

Олімпійських ігор та вручив найкращим спортивним ерудитам сувеніри. 

Ранкову руханку для кропивничан проводив півзахисник місцевого 

футбольного клубу «Зірка» Владислав Лупашко. Проходила вона у форматі 

розминки футбольної команди: спочатку виконали спеціальні елементи для 

розтяжки м’язів, а потім бігові вправи. 

 

Питання соціально – економічного стану 

                   Соціальна політика 

 

06 квітня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція з 

державного бюджету на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам за квітень 2017 року у сумі 19 386,3 тис. грн, яка 

перерахована у повному обсязі районним управлінням соціального захисту 

населення для проведення зазначених виплат, у тому числі: Подільському 

району – 6 930,2 тис. грн, Фортечному району – 12 456,1 тис. грн. 

 

 

 
  

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 

 


