
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 11 квітня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

11 квітня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                               

23 питання, серед яких: про погодження проекту рішення міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року 

№ 3263 “Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради”; про затвердження коефіцієнта співвідношення 

безплатно перевезених пасажирів до платних у міському електричному 

транспорті загального користування в м. Кропивницькому на 2017 рік; про 

затвердження переліку маршрутів регулярних спеціальних рейсів до садово-

городніх товариств на перевезення усіх пільгових категорій, визначених 

чинним законодавством України, на 2017 рік; про перекриття руху 

автотранспорту по вул. Преображенській;  про надання грошової допомоги у 

зв'язку з 31-ми роковинами Чорнобильської трагедії. 
 

11 квітня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

Розглянуто питання: про умовно – дострокове звільнення засуджених; 

про заміну невідбутої частини строку покарання більш м'яким; про 

переведення з дільниці ресоціалізації  до дільниці посиленого контролю. 

Рішенням комісії погоджено матеріали: про умовно-дострокове 

звільнення стосовно 3-х осіб, заміну невідбутої частини строку покарання 

більш м'яким стосовно 2-х осіб, переведення з дільниці  ресоціалізації  до 

дільниці посиленого контролю стосовно однієї особи. 

 

11 квітня відбулась прес-конференція керівників комунальних 

підприємств «ЖЕО № 2» Любові Марченко та «КАДС» Анатолія Крисенка. 

Мова йшла про результати роботи підприємств за підсумками 2016 року. 

 

11 квітня т.в.о. начальника  відділу сім’ї та молоді Марина Байрамова 

провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за 

минулий тиждень; про підготовку та проведення заходів до Великодніх свят 

та 31-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС; про  контроль за 
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відвідуванням і наповнюваністю гуртків та секцій; про контроль за санітарним 

станом прилеглих до клубів територій. 

Діалог влади з народом 

 

11 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 2 заявники з питань: виділення  земельної ділянки під 

будівництво капличок на кладовищах міста та затвердження проекту 

землеустрою. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій 

 

11 квітня о 12.00 біля пам'ятника Невідомому солдату (на розі вулиць 

Шевченка та Шульгиних) Кіровоградська міська організація політичної партії 

“Нова держава” організувала мітинг-реквієм з нагоди Міжнародного дня 

визволення в'язнів фашистських концтаборів. Кількість учасників — близько 

30 осіб. Перед присутніми виступили представники партійної організації                             

В. Дем'янчук, Ю. Грачов та інші активісти партії. Учасники заходу вшанували 

пам'ять жертв фашизму хвилиною мовчання. 

 

Діяльність громадських організацій 

 

11 квітня о 10.00 на площі Героїв Майдану представники громадської 

організації “Громадський тиск Кіровограда” організували акцію протесту 

проти корупції в органах юстиції області. 

Кількість учасників — до 10 осіб. Захід проходив у формі спілкування з 

мешканцями міста та розповсюдження листівок. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

11 квітня у дитячо-юнацькому клубі «Скіф» проведено майстер-клас з 

виготовлення орігамі до Великодніх свят.   

11 квітня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

центральна бібліотека – бібліотечний диліжанс «Народні символи 

України». Учасники заходу відвідали зупинки «Рослинні символи України»,   

«Тваринні символи», «Соціально-побутові символи». На завершення 

подорожі читачі взяли участь у вікторині з народознавства; 
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№ 10 – екологічний бумеранг «Природа благає про допомогу». 

Бібліотекарі підготували стенд про екологічні проблеми, які надзвичайно 

гостро постали перед людством, провели конкурси та вікторини серед читачів.  

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

11 квітня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції   Кіровоградської  міської  ради,  міської дружини    

проведене рейдове  відстеження  місць  несанкціонованої  торгівлі   по   вулиці 

Преображенській, біля   ринку «Центральний».  

На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля 

ліквідована. З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених 

місцях, проведена роз’яснювальна робота стосовно заборони 

“стихійної“ торгівлі  та запропоновано здійснювати торгівлю на ринках міста.  

 Освіта 
 

11 квітня на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” відбувся  

конкурс на кращий гімн (пісню) про навчальний заклад «Навчальний заклад у 

пісеннім слові» серед загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

м. Кропивницького. 

Серед 30-ти учасників кращими за рішенням журі були визнані 12 гімнів 

та пісень про рідний навчальний заклад. НВО № 1, 21, 25, 33, СЗОШ № 14 

отримали дипломи з відзнакою. Дипломи переможців І, ІІ та ІІІ ступеня 

отримали гімназія № 9, НВО № 8, 16, 17,  Кіровоградський колегіум, міська 

станція юних техніків, НВК № 26. 

Нагороди переможцям конкурсу вручила начальник управління освіти 

Лариса Костенко. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 

 


	Освіта

