
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   за 13 квітня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

13 квітня відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто 19 адміністративних справ, по яких винесено наступні рішення: 

накладено штрафи –  на 7-х осіб; оголошено усні зауваження – 12 особам. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

13  квітня  у  бібліотеці-філії  № 1  Кіровоградської  МЦБС  проведено  

мультимедійну інформацію «У водограї пташиного співу». Бібліотекарі 

підготували цікаву розповідь про пташок, а діти відгадували загадки, 

розповідали і слухали вірші про пернатих друзів. Зацікавили юних 

користувачів і відеосюжети «Цікаві факти – колібрі», « Цікаві факти – страус». 

Маленькі читачі оглянули також тематичну викладку «Пернаті друзі». 

 

До Великоднього свята 

 

13 квітня з 8.00 на площі перед міською радою проводився Великодній 

ярмарок, на якому містянам пропонувалося придбати різноманітні продукти 

харчування, зокрема й до святкового столу, сувеніри та іншу продукцію. 

 

13 квітня о 12.00 на площі перед міською радою відбувся фестиваль 

«Великоднє диво», на якому представники шкіл, дитячих садочків, 

квартальних комітетів, дитячої художньої школи ім. О.О. Осмьоркіна, 

обласного центру дитячо-юнацької творчості демонстрували вироби 

декоративно-ужиткового мистецтва на тему Великодня і виготовлені 

власноруч паски, проводили майстер-класи, зокрема з писанкарства. І все це 

відбувалося під музичний супровід міського професійного духового оркестру. 

На фестивалі співали, танцювали і грали мистецькі колективи й солісти: 

зразковий хореографічний ансамбль «Вікторія», фольклорний колектив 

музичної школи № 3 «Дивоцвіт», вокальний ансамбль «М’юзик» з дитячо-

юнацького клубу «Вогник», фольклорний колектив «Млиночок» з музею 

музичної культури ім. К. Шимановського, учениця музичної школи № 1                            

ім. Г. Нейгауза Ольга Полудень та військовий духовий оркестр 3-го окремого 

полку спеціального призначення. 

 Присутніх на святі кропивничан з прийдешнім Великоднєм привітали 

секретар міської ради Андрій Табалов й заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба. 
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По завершенні свята частину подарунків передали військовослужбовцям 

3-го окремого полку спецпризначення та  в зону АТО.  

 

13 квітня в дитячо-юнацькому клубі «Зоряний» відділу сім’ї та молоді 

відбулась слайд-бесіда «Величне свято Великодня». 

 

13  квітня  у  бібліотеці-філії  № 4  Кіровоградської  МЦБС  проведено  

арт-годину «Пасхальний символ».  Школярі створювали вітальну пасхальну 

листівку з кольорового паперу, знайомилися зі звичаями та традиціями 

святкування Великодня в українських родинах, мистецтвом створення 

писанок в різних областях України. 

 

Питання соціально – економічного стану 

                   Житлово-комунальна сфера 

 

13 квітня пройшов загальноміський суботник із благоустрою міста в 

рамках щорічної акції «За чисте довкілля». До акції долучились працівники 

виконавчих органів міської ради та комунального підприємства 

“Теплоенергетик”, які очищали від порослі та сухостою територію однієї із 

зелених зон відпочинку обласного центру - парк Космонавтів. Працівники 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради працювали у сквері по вулиці 

Вокзальній. 

 

13 квітня у місті закладено ще один сквер - імені видатного                        

письменника-земляка Юрія Яновського. 

Над його облаштуванням по вулиці Соборній трудились школярі та 

члени обласної організації Спілки письменників України. Тут під 

керівництвом начальника дільниці № 2 КП "Благоустрій" Альони Ворони діти 

та дорослі висаджували дерева й кущі.  

 

Підприємництво 

 

 13 квітня в рамках роботи міського «Діалог-центру» за участі 

представників Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС в Кіровоградській області  

відбувся семінар для суб”єктів господарювання міста на тему: «Новини 

податкового законодавства України. Подання звітності за перший квартал 

2017 року». 

   

 

  

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 

 

 


