
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 
                                  за 25 травня 2017 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

  
25 травня відбулось засідання комісії з проведення міського конкурсу 

«Дитина року», на якому підведено підсумки конкурсу. Оголошення 

результатів та нагородження переможців в 10 номінаціях  відбудеться                                
01 червня 2017 року, під час святкових заходів з нагоди Дня захисту дітей в 
парку культури та відпочинку «Ковалівський». 
 

25 травня під головуванням начальника Головного управління житлово-

комунального господарства Віктора Кухаренка відбулося виїзне засідання 

міської комісії з безпеки дорожнього руху в м. Кропивницькому. 
 Розглянуто питання: про внесення змін до затверджених схем організації 

дорожнього руху, затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від 

06.06.17 № 3164, у зв'язку з прийняттям змін до Закону України “Про дорожній 

рух” щодо визначення пріоритету руху транспортних засобів по колу на 

перехрестях з круговим рухом в м. Кропивницькому, а саме: проспекту 

Інженерного з вулицею Аерофлотською та вулиць Кримської й Генерала 

Кульчицького. 
  Проектанти ТОВ “Дорсервіс Україна” доопрацюють та внесуть зміни до 

схеми організації дорожнього руху в м. Кропивницькому. Після затвердження 

розташування дорожніх знаків та правил проїзду всіх  перехресть з круговим 

рухом буде облаштовано всі перехрестя відповідними знаками. Перехрестя 

вулиць Кримської й Генерала Кульчицького визнано перехрестям рівнозначних 

доріг, а не колом.  
                      

25 травня відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто 22 адміністративні справи, по яких винесено наступні рішення: 

накладено штрафи –  на 7-х осіб; оголошено усні зауваження – 15-ти особам. 
 
25 травня відбулося засідання районної комісії з питань призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії 

населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.  
          Розглянуто 137 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 5, пільги – 3, житлової    субсидії -  52 
(відмовлено - 3), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 78 
(відмовлено – 17).                                                                       
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Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

25 травня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 
№ 4 – день японської культури «Fushi Nippon. Загадкова Японія». 

Бібліотекарі створили декілька інформаційних зон-локацій: «Сади та замки 

Японії», «Японія. Особливості національного характеру» та підготували 

інформаційні повідомлення: «Тонкощі японського етикету», «Традиційні та 

сучасні види спорту в Японії», «Мистецтво родом із Японії». Кожен охочий 

міг зробити фото на згадку під дивовижними і тендітними сакурами. 

Наостанок бібліотекарі запросили відвідувачів на чайну церемонію, під час 

якої розповіли про давні традиції чаювання у Японії; 
№ 1 – краєзнавчу мандрівку «Кіровоградщина – туристична». 

Відвідувачам було запропоновано здійснити віртуальну мандрівку по                          

10 цікавих місцях Кіровоградщини, а також ознайомитися з «Туристичним 
довідником міста Кропивницький»; 

№ 11 – віртуальний пізнавальний тур «Об'єднані натхненням». Під час 

віртуальної подорожі діти знайомилися з культурним розмаїттям країн світу.  
 

Громадсько-політична акція протестного характеру 
 

25 травня о 10.00 на площі Героїв Майдану Асоціація фермерів та 

приватних землевласників Кіровоградської області у рамках Всеукраїнської 

акції захисту рідної землі організувала акцію протесту проти рейдерських 

захоплень землі та майна фермерських господарств.  Кількість учасників — до 

300 осіб. У заході брали участь фермери з різних районів області — 

Кіровоградського, Бобринецького, Голованівського, Гайворонського, 

Олександрівського, Добровеличківського та інших.  
Прийнято резолюцію з вимогами, серед яких: повернення повноважень 

вирішення земельних питань органам місцевого самоврядування стосовно 

земель, які їм підпорядковані; виготовлення печаток сільгосппідприємств 

повернути під контроль МВС України; звільнення працівників поліції, які 

сприяють рейдерству. 
 

 Питання соціально-економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

 
25 травня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення, спеціалізованої інспекції   Кіровоградської  міської  ради та міської 

дружини проведене  рейдове   відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі   

по  вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16).  
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Спеціалістом спецінспекції складено 4 протоколи за ст.152 Кодексу 

України про адміністративні  правопорушення та виписано 10 попереджень 

щодо заборони торгівлі у невстановленому місці. 
На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля     

призупинена.     
 

Підприємництво 
 

 25 травня у приміщенні міської ради відбулась нарада з обговорення 

питання щодо правомірного публічного використання об’єктів авторського 

права суб’єктами господарювання міста. 
В обговоренні брали участь: представник державного підприємства 

«Українське агентство з авторських та суміжних прав» Вікторія Барбаренко, 
керівники закладів ресторанного господарства, розважального бізнесу та 

магазинів. 
 

25 травня за ініціативи громадської організації «Всеукраїнський 

бухгалтерський клуб»  та Кіровоградського представництва Групи компаній 

«Баланс» відбувся семінар-практикум для суб”єктів господарювання міста на 
тему: «Новини у законодавстві: все про відпустки, їх види, порядок надання і 

оплату, допомоги за рахунок коштів Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності». 
 

Освіта 
 

 

25 травня у приміщенні академічного обласного музично-драматичного 

театру імені М.Л. Кропивницького відбулися урочистості з відзначення 

кращих гімназистів гімназії імені Тараса Шевченка у 2016/2017 навчальному 

році, в яких брав  участь секретар міської ради Андрій Табалов. Свого часу він  

виступив ініціатором проведення конкурсу, де б визначалися кращі з кращих 

учні гімназії у різних номінаціях, а за його результатами присвоювалися 

почесні звання «Кращий гімназист» і «Краща гімназистка» року. 
Вітаючи лауреатів цьогорічного конкурсу, Андрій Табалов відзначив, 

що гімназія імені Тараса Шевченка залишається одним із кращих начальних 

закладів міста, і свідченням цьому є високі результати, продемонстровані як 

учнями, так і вчителями на конкурсах всеукраїнського і міжнародного рівнів. 
«Кращим гімназистом» і «Кращою гімназисткою» року стали учень                 

10-А класу Шепотинник Георгій та учениця 9-Б класу Кострик Тетяна.                               
Їм Андрій Табалов вручив абонементи на заняття у спортивному комплексі 

«Fight Baza». 
 
25 квітня методист центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Світлана Живіцька провела в режимі он-лайн 
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нараду із заступниками директорів навчальних закладів з навчально-виховної 

роботи.  
Розглянуто питання: про усунення недоліків, виявлених під час 

вивчення стану виконання практичної частини навчальної програми з 

інформатики; про усунення недоліків, виявлених під час вивчення стану 

викладання математики; про організацію роботи літніх мовних таборів; про 

проведення відкритої інтернет-конференції «Шляхи ефективного 

впровадження освітніх технологій у навчальних закладах».  
 
 
 
Начальник організаційного відділу                                                 О.Разуменко 
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