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Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
 18 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території м. Кропивницького.  
 Комісія прийняла рішення: залишити на доопрацювання пропозиції 

робочого органу щодо встановлення пріоритету на місця розміщення 

зовнішньої реклами за 2 адресами; перенести розгляд пропозиції робочого 

органу щодо встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої 

реклами за 1 адресою; відхилити пропозицію робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                
1 адресою; погодити пропозиції робочого органу щодо продовження терміну 

дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами за 2 адресами. 
 
 18 травня під головуванням заступника голови комісії, начальника 
відділу соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання комісії 

з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. Розглянуто та 

погоджено: 270 звернень учасників антитерористичної операції стосовно 

надання матеріальної допомоги, 1 звернення члена сім'ї загиблого учасника 

антитерористичної операції щодо надання щомісячної матеріальної допомоги 

для вирішення соціально-побутових питань та надання щомісячної 

матеріальної допомоги дітям загиблого. 

 18 травня під головуванням заступника голови комісії, начальника 
відділу соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання комісії  

з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста. Розглянуто та погоджено                              

4 звернення постраждалих учасників антитерористичної операції та 1 сім'ї 

зниклого безвісти. 

18 травня відбулося навчання посадовців міської ради на тему: 

«Порядок ведення особових справ та трудових книжок посадових осіб 

місцевого самоврядування». Провела навчання начальник відділу кадрової 

роботи міської ради Світлана Балакірєва.  
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Діалог влади з народом 
 

18 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 7 заявників з питань: якості надання житлово-
комунальних послуг,  ремонту дорожнього покриття, наведення порядку на 

кладовищі, надання дозволу на відключення від централізованого опалення та 

встановлення автономного опалення. 

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

 
17-18 травня на стадіоні «Зірка» проходив командний чемпіонат 

Украïни з легкоï атлетики серед юнакiв 2000 р. н. та молодших. Змагання 

зібрали 554 спортсмени із 25 команд. Комунальний заклад «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 2 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» представляли 11 атлетів. Найкращий результат 

продемонстрували Вадим Дiжков та Павло Безшкуренко, які посіли п’яті місця 

у своїх видах спортивної програми. 
 
18 травня на площі перед міською радою з нагоди Дня вишиванки 

відбулася мистецька акція “Вишиванкова Україна”, в якій брали участь ті, хто 

з року в рік шанує українські традиції, хто зберігає їх у пам’яті і передає своїм 

дітям із покоління в покоління. 
Піснею і таночком учасників свята першими привітали дитячі творчі 

колективи: ансамбль бандуристів «Пелюстки надії» музичної школи № 1                    
ім. Генріха Нейгауза, вихованці народного хореографічного ансамблю 

«Світанок», малюки із дошкільного закладу № 4 “Теремок”, лауреат 

Всеукраїнських конкурсів Катерина Давид 
А учасники «Театру національного костюму» центру естетичного 

виховання «Натхнення» НВО № 6 продемонстрували вишивану красу з усіх 

регіонів України. 
Кропивницький продовжив започатковану минулого року традицію 

створювати всією громадою цікаві вишиті полотна. Цьогоріч це велетенська 

карта України. Першим таку ідею підтримав міський голова Андрій Райкович, 

який разом з іменитими майстринями Оксаною Монзелевською та 

Олександрою Пренко поклали перші мережки на полотні. 
Двадцять центрів естетичного виховання шкіл міста долучаться до 

вишивання мапи України. Кожен центр буде вишивати одну із областей 

країни, а яку – визначила лотерея. Кожен мешканець міста може власноруч 

зробити декілька стібків у загальному полотні. Для цього необхідно завітати 

до центральної міської бібліотеки на площі Дружби народів, 6, де 

розміщуватиметься безпосередньо центр створення “Вишиваної України”. 
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Цього дня міська рада Кропивницького оголосила також конкурс «Фото 

у вишиванці 2017». Усі охочі мають можливість сфотографуватися у 

вишиванці та надіслати своє фото на конкурс глядацьких симпатій. 

Переможців конкурсу 24 серпня, на День незалежності України, очікують 

подарунки. 
 
18 травня в спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 14 

проведено «Олімпійський день здоров'я», присвячений Дню Європи. У заході, 

організованому завдяки співпраці відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, міського центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» і відділення Національного олімпійського комітету України 

в Кіровоградській області, брали участь 80 школярів. Діти змагалися у 

спортивних конкурсах та перевірили свої знання, відповідаючи на запитання 

олімпійської вікторини.  
Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали призи від 

обласного відділення НОК України та сувеніри із символікою Європейського 

Союзу, надані управлінням економіки Кіровоградської міської ради.  
 
18 травня в дитячо-юнацькому клубі  відділу сім»ї та молоді 

«Ровесник» проведено виховний захід до Дня вишиванки «Моя вишиванка». 

Конфесії та міжконфесійні стосунки 
 

18 травня з 09.15 до 13.30 Кіровоградська єпархія УПЦ проводила 

хресну ходу та молитву у рамках всеукраїнської мирної акції УПЦ проти 

прийняття Верховною Радою України законопроектів № 4128 і № 4511.  
Хресна хода здійснювалася від Кафедрального собору Різдва Божої 

Матері (вул. Велика Перспективна, 74) по вул. Великій Перспективній до 

площі Героїв Майдану, де була проведена спільна молитва за участі 
духовенства єпархії. Кількість учасників – до 200 осіб. 

В Українській Православній Церкві вважають, що законопроекти 

суперечать нормам Конституції і міжнародного права в сфері гарантії свободи 

віросповідання. 
Під час заходів використовувалися плакати з написами: “Ні 

беззаконню”, “Захистимо батьківську віру”, “Ні міжрелігійній війні”, 

“Зупиніть свавілля ворогів церкви”. 
 
 
 

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради               А.Бондаренко 
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