
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  14 вересня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

14 вересня 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:  погодити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                 

2 адресами та продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами за 2 адресами; відхилити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                                       

1 адресою; відкласти розгляд пропозиції робочого органу щодо встановлення 

пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою та 

продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами за                            

1 адресою. 

 

14 вересня секретар міської ради Андрій Табалов та заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Грабенко 

провели нараду з представниками правоохоронних органів, Державної 

фіскальної служби, спеціалізованої інспекції, комунальних підприємств, пунктів 

прийому металобрухту, керівниками виконавчих органів міської ради з питання 

протидії крадіжкам комунального майна.  

Першим кроком роботи у цьому напрямку стане створення комісії, яка 

здійснюватиме постійні рейди по пунктах прийому металобрухту, що суттєво 

сприятиме зниженню рівня крадіжок металевих конструкцій та елементів 

комунальної власності. До процесу боротьби з порушниками будуть 

залучатися активні, небайдужі члени громади та представники засобів масової 

інформації. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

14 вересня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 19 – туристична мандрівка «Дива рідної землі!», під час якої читачі 

бібліотеки дізнавалися про своєрідну й унікальну природу, культуру, історію 

міста та області. 
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Діти із захопленням переглянули відеофільми «Місто, що здійснює 

мрії!», «Моя квітуча Україна – Кіровоградщина». Запалу заходу додавали 

інтерактивні ігри та вікторини «А чи знаю я свій край?», «Портретна галерея», 

«Зростай громадянином», під час яких діти змагалися за звання «Почесний 

знавець міста». Переможцем став Євген Пурас; 

    № 19 – майстер-клас «Виготовлення ламп-іграшок». Діти створювали 

фантастичних диво-тварин: помаранчевих оленів, блакитних кошенят, веселих 

мавпочок, додавши до лампочки трішки кольорового паперу, фарби та 

фантазії. 
 

До Дня міста 

14 вересня відбулося урочисте відкриття відділення амбулаторного 

гемодіалізу в КЗ “Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького”, в 

якому брали участь: голова Кіровоградської обласної державної адміністрації        

Кузьменко С.А., народний депутат України Яриніч К.В., голова Кіровоградської 

обласної ради Чорноіваненко О.А., міський голова Райкович А.П., секретар 

міської ради Табалов А.О., заступники міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Грабенко О.В. та Дзюба Н.Є., представник фірми 

“Фрезеніус Медикал Кер Україна” Дмитро Михайловський, громадськість та 

журналісти. 

Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Кузьменко С.А. 

та голова Кіровоградської обласної ради Чорноіваненко О.А. вручили Грамоти 

Кіровоградської обласної ради та облдержадміністрації колективам управління 

охорони здоров»я, управління капітального будівництва,  Головного управління 

житлово-комунального-господарства Кіровоградської міської ради за сумлінну 

працю по створенню відділення амбулаторного гемодіалізу. 

Не обійшлося цього дня і без подарунків новому закладу охорони здоров’я: 

Костянтин Яриніч, депутатські фракції «Наш край» та «Рідне місто» передали 

закладу по телевізору, які встановлять у всіх трьох гемодіалізних залах. 

Представники депутатської фракції «Батьківщина» подарували центру 

холодильник, а  депутати від фракції «УКРОП» – чайний сервіз. 

По закінченні урочистостей для гостей заходу провели екскурсію по 

гемодіалізному центру. 

Відділення амбулаторного гемодіалізу обладнане  сучасною 

медтехнікою  від всесвітньовідомої фірми «Fresenius Medical Care». Загалом 

надано обладнання на понад 16 мільйонів гривень. 

 

14 вересня на площі перед будинком міської ради відбувся передсвятковий 

ярмарок «Щедрий кошик»  з продажу продовольчих товарів, в т. ч. місцевого 

виробництва,  у якому брав участь 31 суб»єкт господарювання міста. 

  

https://gre4ka.info/suspilstvo/34136-hemodializnyi-tsentr-u-kropyvnytskomu-obladnaiut-medychnoiu-tekhnikoiu-vsesvitnovidomoi-kompanii
https://gre4ka.info/suspilstvo/34136-hemodializnyi-tsentr-u-kropyvnytskomu-obladnaiut-medychnoiu-tekhnikoiu-vsesvitnovidomoi-kompanii
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 14 вересня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді «Мрія» та 

ДЮК «Зоряний» (вул. Космонавта Попова, 20, к. 5) проведено святкові заходи з 

нагоди 263-ї річниці заснування міста. 

14 вересня в гімназії № 9 проведено «Олімпійський день здоров'я», 

присвячений Дню міста. У заході, організованому спільними зусиллями відділу 

фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, міського центру 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області, брали участь близько 

60 дітей. Школярі змагалися у спортивних конкурсах та відповідали на запитання 

олімпійської вікторини.  

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

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

обласного відділення НОК України. 

 
 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

14 вересня за участю членів атестаційної комісії в рамках державної 

атестації відбулася презентація комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Багатопрофільний ліцей – фізико-математична школа – 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості 

«Надія».  

Під час презентації педагогічні працівники та учні закладу представили 

історію створення школи, напрямки її діяльності та перспективи розвитку. 

 

14 вересня  на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” начальник 

управління освіти Лариса Костенко провела колегію управління освіти 

Кіровоградської міської ради.   

Розглянуто питання:  про підсумки закінчення 2016/2017 навчального року 

та результати  ЗНО та ДПА; про встановлення тарифних розрядів директорам 

загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачам дошкільних навчальних 

закладів; про відзначення керівників закладів освіти щорічною винагородою за 

сумлінну працю, зразкове  виконання службових обов’язків; про підсумки 

відпочинку та оздоровлення учнів та вихованців закладів міста влітку 2017 року; 

про виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 4, 9, 19 Закону України 

„Про дошкільну освіту” щодо охоплення дошкільною освітою дітей міста; про 

підсумки підготовки навчальних закладів до початку нового навчального року та 
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роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018року; про виконання попередніх 

рішень колегії. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради            А.Бондаренко 
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