
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 28 серпня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

28 серпня за участю заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Наталії Дзюби, начальника відділу сім’ї та молоді 

Людмили Дорохіної, керівників та спеціалістів  управління освіти, відділу з 

питань внутрішньої політики, управління охорони здоров`я, Кропивницького 

0міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та  представників 

Міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» 

відбулося засідання робочої групи з питань координації дій щодо створення 

належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 

національної меншини. 

Особливу увагу представники Міжнародної благодійної організації 

«Ромський жіночий фонд «Чіріклі» звернули на питання реєстрації, 

відновлення документів, отримання свідоцтв про народження ромами, на 

проблему житла для ромських громад та ризик виникнення соціальних 

конфліктів між ромським населенням та місцевими мешканцями і способи їх 

попередження. 

Також під час зустрічі був представлений проект «Партнерство для 

всіх», участь в якому можуть брати всі громадські організації міста. З метою 

заохочення ромського населення до активних дій представникам ромської 

громади запропоновано взяти участь у міському конкурсі проектів 

«Громадський бюджет». 

 

28 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду  з  керівниками  

житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про  підготовку до святкування Дня міста; про 

підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2017/2018 року; про забезпечення зовнішнього освітлення та 

прибирання й благоустрій територій, прилеглих до навчальних закладів міста; 

про нанесення дорожньої розмітки біля навчальних закладів міста; про 

обстеження мереж зливової каналізації на території міста, виконання робіт з її 

розчищення; про продовження робіт з розчищення русла р. Інгул в центральній 

частині міста та інші. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

28 серпня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулася 

презентація персональної виставки творів члена НСХУ В. В. Попова з колекції 

художньо-меморіального музею О. О. Осмьоркіна «Художник-медальєр 

В'ячеслав Попов» з нагоди 80-річчя від дня його народження. 

В експозиції виставки представлено музейну колекцію бронзових 

пам’ятних медалей із серії «Видатні особистості Кіровоградщини», передану 

автором у 2012 році, серед яких - «Олександр Осмьоркін», «Василь 

Сухомлинський», «Лев Мацієвич» та багато інших, а також цікаві друковані 

матеріали про майстра медальєрного мистецтва: каталоги виставок, газетні 

публікації, листівки із зображенням медалей.  

У 2013 році В’ячеслав Васильович Попов став лауреатом обласної премії 

в сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра 

Осмьоркіна в номінації «національна традиція».  

 

Конфесії та міжконфесійні стосунки 
 

28 серпня об 11.00 на подвір’ї Кіровоградської міської ради біля 

пам’ятного хреста, встановленого на місці Успенського собору,  зруйнованого 

у 1945 році, за участю священнослужителів та парафіян Кіровоградської 

єпархії УПЦ було відслужено святковий молебень з нагоди свята Успіння 

Пресвятої Богородиці. Кількість учасників – до 50 осіб. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

28 серпня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення,  спеціалізованої інспекції Кіровоградської  міської  ради та  міської 

дружини проведено  рейдове  відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі  

по вул. Короленка (біля магазину “АТБ”) та вул. Добровольського  (біля                     

будинку № 15).    

 В результаті рейдових відстежень працівником спецінспекції складено      

2 протоколи за ст.152 Кодексу України про адміністративні  правопорушення.      

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення  “стихійної“ торгівлі 

на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.   

  

Освіта 

 

28 серпня у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії відбулася 

серпнева нарада педагогічних працівників, в якій брали участь: міський голова 

Андрій Райкович, секретар міської ради Андрій Табалов, заступник міського 
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голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба, голова 

міського  комітету профспілки працівників освіти і науки України Олександр  

Дзюба, голова вільної профспілкової організації вчителів міста Володимир 

Фундовний, працівники освіти та ветерани педагогічної праці.  

Начальник управління освіти Лариса Костенко у своїй доповіді зробила 

аналіз функціонування системи освіти в м. Кропивницькому у                            

2016/2017 навчальному році та визначила основні напрямки  роботи на 

2017/2018 навчальний рік. 

За творчу педагогічну діяльність та підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу кращим педагогам міста були вручені 

сертифікати на отримання грошової винагороди, Грамоти та Подяки 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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