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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

27 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. 

Рішенням комісії погоджено матеріали про умовно-дострокове 

звільнення стосовно 4-х осіб, заміну невідбутої частини строку покарання 

більш м'яким стосовно 2-х осіб. 

 

Діалог влади з народом 

 

27 квітня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 8 заявників з питань: нетактовної 

поведінки водіїв маршрутних таксі, житлово-комунального господарства, 

виділення земельних ділянок під будівництво житлового будинку та гаража.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

27 квітня у приміщенні міської ради відділ сім’ї та молоді 

Кіровоградської міської ради провів весняний сезон ХХ міського чемпіонату 

з гри «Брейн-ринг» серед студентів вищих навчальних закладів міста. Перше 

місце зайняли студенти Кіровоградської льотної академії Національного 

авіаційного університету. 

27 квітня в дитячо-юнацькому клубі «Гермес» відділу сім’ї та молоді 

проведено годину спілкування «Ми за здоровий спосіб життя». 

27 квітня на базі комунального закладу „Навчально-виховний комплекс 

„Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – 

дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт” відбувся 

фестиваль психології, присвячений 25-річчю психологічної служби системи 

освіти України та з нагоди  Всеукраїнського дня психолога.  

У заході брали участь фахівці обласного навчально-методичного центру 

психологічної служби системи освіти, викладачі Центрально-

українського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, Кіровоградського інституту приватного вищого навчального 
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закладу "Університет сучасних знань", представники громадських організацій 

«Флора» та «Центр психологів-практиків», студенти, учні та батьки. 

 

27 квітня на базі комунального закладу "Станція юних техніків" 

відбувся конкурс літературних презентацій про рідний край «Історія і 

сьогодення». Діти брали участь у конкурсах, вікторинах, здійснювали 

віртуальну подорож по казках.  

 

27 квітня у комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» проведено «Олімпійський день здоров'я». У заході, 

організованому спільними зусиллями відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, міського центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» та відділення Національного олімпійського комітету України 

в Кіровоградській області, взяли участь 45 дітей.  

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри 

від обласного відділення НОК України.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

 27 квітня  на площі Героїв Майдану розпочав роботу третій книжковий  

фестиваль-виставка «Весняний книговир», у  якому  беруть участь 4 суб’єкти 

господарювання м. Кропивницького, які здійснюють торгівлю книжковою 

продукцією, та 2  підприємства видавничої діяльності. 
 

 27 квітня  муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради, представника 

Головного управління Держпродспоживслужби у місті Кіровограді та  

працівників поліції проведено  рейдове  відстеження місць несанкціонованої 

торгівлі по вулицях міста. 

В результаті рейдового відстеження працівниками поліції складено                              

1 протокол за ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

спеціалістами спеціалізованої інспекції складено 3 протоколи за ст. 152 

вищезазначеного Кодексу та вручено 10 попереджень за несанкціоновану 

торгівлю 

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна та попереджувальна робота стосовно заборони 

“стихійної“ торгівлі на тротуарах міста, газонах та біля житлових будинків.     
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Житлово-комунальна сфера 

 

27 квітня  відбулося прибирання території Фортечних валів, в  якому 

брали участь студенти медичного коледжу ім. Є.Й.Мухіна, технікуму 

механізації сільського господарства, інженерного коледжу ЦНТУ та 

будівельного коледжу. 

Освіта 

 

27 квітня на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

проведено нараду з заступниками керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Розглянуто питання: про замовлення для друку підручників для                           

9-го класу; про оформлення документів та подання інформації для формування 

книги «Обдарована молодь Кіровоградщини». 

 

 

Начальник організаційного відділу                                                О.Разуменко 
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