
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  07 вересня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

07 вересня відбулася робоча зустріч секретаря міської ради Андрія 

Табалова  із заступником керівника Проекту USAID «Муніципальна реформа 

в Україні» Дмитром Ємельяненком. Обговорювалося питання щодо   

виконання завдань, які передбачені підписаним Меморандумом між Проектом 

USAID «Муніципальна реформа в Україні» та Кіровоградською міською 

радою. 

  У зустрічі також брали участь: заступники міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Олександр Грабенко та Наталія Дзюба, 

начачальник управління економіки Андрій Паливода, заступник начальника 

управління економіки – начальник відділу інвестиційної діяльності та 

підприємництва Тетяна Тимченко. 

 

 07 вересня під головуванням начальника управління містобудування та 

архітектури Вадима Мездріна відбулось засідання комісії з координації 

заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території                     

м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення: відхилити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                    

7 адресами та продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами за 2 адресами; погодити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                 

4 адресами та продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами за 8 адресами; доопрацювати подані матеріали за 9 адресами. 

  

07 вересня під головуванням голови комісії, депутата Кіровоградської 

міської ради Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста.  

Розглянуто 314 звернень громадян та 1 депутатське звернення. Погоджено 

надати допомогу 299 громадянам, відмовлено в наданні допомоги                                            

15 громадянам. 

Діалог влади з народом 

 

07 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 16 заявників з питань: урегулювання індивідуального 

обліку електроенергії у гуртожитку, забезпечення дровами, асфальтування 
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прибудинкової території, приватизації кімнат у гуртожитку, надання дозволів 

на відключення від централізованого опалення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

07 вересня на площі біля міської ради  відбулася презентація роботи 

гуртків Центрів естетичного виховання та позашкільних навчальних закладів 

міста «Ярмарок талантів».  

 У рамках презентації відбувся концерт за участі солістів і колективів 

гуртків художньо-естетичного та спортивного напрямків. До присутніх з 

вітальними словами звернулись секретар міської ради Андрій Табалов та 

начальник управління освіти Лариса Костенко.  

 У заході брали участь керівники гуртків 20 Центрів естетичного 

виховання, 5 позашкільних навчальних закладів та  народні умільці.  

 

07 вересня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 4 Кіровоградської міської ради» спільними зусиллями 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, відділення 

НОК України в Кіровоградській області та міського центру фізичного здоров'я 

населення «Спорт для всіх» проведено спортивно-виховний захід 

«Олімпійський урок» із учнями відділення баскетболу. 

До вихованців спортивної школи завітали директор міського центру 

фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Микола Аношкін, віце-

президент федерації баскетболу Кіровоградської області Людмила Сиділо, 

головний тренер баскетбольного клубу «Золотой Век» Георгій Ступенчук та 

провідний гравець команди Богдан Сосой. 

Почесні гості розповіли юним спортсменам про історію виникнення і 

проведення Олімпійських ігор. Потім юнаки та дівчата продемонстрували свої 

вміння у спортивних змаганнях і конкурсах та відповіли на запитання 

олімпійської вікторини. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а найактивніші учасники 

«Олімпійського уроку» отримали подарунки від обласного відділення 

Національного олімпійського комітету України. 

 

07 серпня у бібліотеці-філії № 18 МЦБС було проведено інформаційний 

вісник «Про ОСББ». Учасники заходу дізнались багато цікавого про 

створення та роботу ОСББ, а також мали можливість поспілкуватися  з 

мешканцями, які вже створили спільноту співвласників. Кожен учасник 

заходу отримав буклет «Про ОСББ», підготовлений бібліотекарями. 
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Питання соціально-економічного стану 

Інвестиції 

 07 вересня відбулася зустріч заступника керівника Проекту USAID 

«Муніципальна реформа в Україні» Дмитра Ємельяненка з керівниками 

виконавчих органів міської ради, під час якої визначилися з  переліком  

п’ятидесяти приміщень бюджетної сфери у Кропивницькому, які будуть 

включені до каталогу громадських будівель для подальшого 

енергосканування, та  десяти будинків для  проведення енергоаудиту. Усі 

заходи з енергозбереження виконуватимуться за рахунок грантових коштів 

проекту USAID. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
 

 


	Події суспільно-політичного життя
	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
	Питання соціально-економічного стану


