
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

  за 15 – 16 червня 2017 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        15 червня у приміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

№ 60 "Ягідка" комбінованого типу та санаторного дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я" відбулися звіти завідувачів закладів   

Шайноги Ірини Миколаївни та Бондаренко Вікторії Леонідівні перед 

представниками батьківських комітетів про проведену роботу в 

2016/2017 навчальному році. Також запрошені ознайомилися з планами 

колективів закладів на наступний навчальний рік. 

 

        15 червня в приміщенні Кіровоградської міської ради під головуванням 

секретаря міської ради Андрія Табалова відбулося чергове засідання міської 

топонімічної комісії. Члени комісії розглянули 11 питань порядку денного, 

пов’язаних з топонімікою у місті Кропивницькому. Комісія погодила надати 

двом безіменним провулкам мікрорайону Никанорівка нові назви – 

Приміський та Луганський та змінити назву кінцевої зупинки для маршрутів 

громадського транспорту №№ 116 та 116а, які обслуговують цей мікрорайон, 

з «Арнаутово» на «Никанорівка». Члени комісії підтримали встановлення 

меморіальної дошки на честь Федора Романова, який загинув смертю 

хоробрих на сході України, на одному із будинків по вулиці, що носить ім’я 

Героя. Також члени комісії розглянули депутатський запит щодо увічнення у 

назвах вулиць Кропивницького імен героїв, які відзначилися у подіях 

Афганської війни та обговорили звернення мешканців щодо вулиці Симона 

Петлюри. 

 

        15 червня під головуванням депутата Кіровоградської міської ради 

Вадима Дрига відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста.                                       

На комісії розглянуто 14 депутатських звернень та 318 звернень громадян, 

погоджено надати допомогу 323 громадянам, відмовлено в наданні допомоги                        

9 громадянам. 

 

        15 червня під головуванням начальника управління містобудування та 

архітектури – головного архітектора міста Вадима Мездріна відбулось 

засідання комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення:  

 - погодити пропозиції робочого органу щодо встановлення пріоритету 

на місця розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою; 
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 - відкласти пропозиції робочого органу щодо встановлення пріоритету 

на місця розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою; 

 - погодити пропозиції робочого органу щодо продовження дії дозволу 

на розміщення зовнішньої реклами за 7 адресами; 

 - відхилити пропозиції робочого органу щодо продовження терміну дії 

дозволів на розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою. 

 

 Питання соціально-економічного стану 

Соціальна політика 

        15 червня група дітей пільгових категорій м. Кропивницького 

відправилася на літній відпочинок до оздоровчих таборів: до табору «Лісова 

пісня», що у селі Оникієве Маловисківського району - 25 осіб; до табору 

«Дружба» у селі Войнівка Олександрійського району – 15 осіб. 

 Таборівка триватиме 21 день. Діти оздоровлюються за кошти міського 

бюджету. 

        16 червня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція з 

державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій) у сумі 4 876 ,7 тис. грн. Зазначена субвенція у 

повному обсязі перерахована районним управлінням праці та соціального 

захисту населення для погашення заборгованості по пільгах та  субсидіях 

населенню житлово-експлуатаційним об’єднанням, ОСББ та іншим 

підприємствам за надані у березні-травні 2017 року послуги з утримання 

житлового фонду, а саме: Подільському району – 1 075,3 тис.грн, 

Фортечному району – 3 801,4 тис.грн.  

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        15 червня в Кіровоградському кібернетико-технічному коледжі відбувся 

міський конкурс серед вихованців мовних таборів «Всі прапори завітали до 

нас». До участі у конкурсі були залучені 6 навчальних закладів міста з 

поглибленим вивченням іноземних мов: гімназія імені Тараса Шевченка, 

НВО № 6, гімназія  № 9, Кіровоградський колегіум, СЗОШ № 14, НВО № 32. 

Призові місця зайняли: І місце – команда НВК Кіровоградський 

колегіум (заклад представив країну – США), ІІ місце –команда  НВО № 6 

(представляли колаж Європейських країн: Франція, Германія. Україна) та 

ІІІ місце – команда СЗОШ № 14 (заклад представив країну – Англія).  

 

        15 червня в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна в рамках 

реалізації мистецького арт-проекту «Нова генерація» відбулася презентація 

персональної виставки живописних творів студентки ІІІ-го курсу художньо-

графічного відділення мистецького факультету Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Уляни Шкуренко під символічною назвою «Заспівай мені пісеньку, літо».  
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Це перша персоналія Уляни. Дівчина раніше приймала участь у 

всеукраїнських та міжнародних виставках та конкурсах декоративно-

прикладного мистецтва. Майстриня, використовуючи сучасні матеріали, 

адаптує техніку петриківського розпису, який є не лише народним 

мистецтвом, що зберігає традиції оздоблення українського житла, але й 

сучасним живописом, що розвивається та набуває нових рис. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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