
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 31 жовтня 2017 року 

м. Кропивницький 

Висвітлення діяльності органів влади 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

31 жовтня відбулася зустріч міського голови Андрія Райковича з 

Генеральним консулом Республіки Вірменія в Одесі Гайком Гуляном, в якій 

також брали участь: народний депутат Костянтин Яриніч, радник 

Генерального консула Ванош Ванян, секретар міської ради Андрій Табалов, 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Наталія Дзюба, голова Кіровоградської обласної діаспори вірмен Тігран 

Хачатрян, керівники виконавчих органів міської ради. 

Мова йшла про економічні відносини не тільки Вірменії з Україною, а й 

безпосередньо з Кіровоградською областю. 

Міський голова висловився про підтримку міською владою вирішення 

питання  будівництва церкви, яке минулого року ініціювала вірменська 

діаспора Кропивницького. А Генеральний Консул запевнив, що готовий 

надати необхідну допомогу з боку Вірменії. 

Голова обласної діаспори вірмен Тігран Хачатрян наголосив, що 

Кропивницький — дуже комфортне місто для проживання представників 

будь-яких національностей. І підтвердженням цього є існування у місті центру 

національних культур “Єдина родина”. 

На завершення зустрічі сторони обмінялись подарунками, а також 

учасників вірменської делегації було запрошено взяти участь в інвестиційному 

форумі, який стартуватиме у Кропивницькому 28 листопада поточного року. 

 

 31 жовтня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна 

провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за 

минулий тиждень; про підготовку та організацію заходів до Дня української 

писемності; про контроль за відвідуваністю груп в гуртках і секціях, 

температурним режимом, санітарним станом прилеглої до клубів території, 

протипожежною безпекою. 

31 жовтня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про проведення планової перевірки дотримання 

правових актів з питань цивільного захисту; про тепловий режим у спортивних 

закладах; про вивезення опалого листя; про введення в експлуатацію нового 

шахового клубу; про охорону праці в закладах; про придбання 

протипожежного інвентарю тощо. 
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31 жовтня відбулась прес-конференція начальника управління 

розвитку транспорту та зв'язку Олександра Вергуна та начальника управління 

економіки Андрія Паливоди. 

Олександр Вергун проінформував про роботу комунального транспорту. 

За його словами, нові автобуси працюють у тестовому режимі, а управління 

розвитку транспорту та зв’язку здійснює моніторинг пасажиропотоків. На 

маршрутах № 274, 111-б впродовж дня завантаження транспортних засобів на 

рівні 70%, а на маршрутах  № 103, 123 спостерігається слабке навантаження.  

З 02 листопада на лінії виходять автобуси № 118, а з наступного тижня -                          

№ 116, 104.  

Управління розвитку транспорту та зв'язку приймає від мешканців 

пропозиції щодо внесення змін до схем маршрутів. Зокрема, мешканці селища 

Молодіжного вже висловилися за продовження маршруту № 116 від 

Лісопаркової до селища. Тож новий транспорт курсуватиме за оновленим 

маршрутом. 

Андрій Паливода розповів про початок голосування за проекти 

«Громадського бюджету». До фіналу конкурсу громадських проектів, які 

будуть реалізовуватися за кошти міського бюджету у 2018 році, вийшли                          

30 малих проектів з кошторисом до 150 тисяч гривень, 11 великих з 

фінансуванням до одного мільйона гривень і 7 соціальних, направлених на 

підвищення комфортності проживання у Кропивницькому людей з 

особливими потребами. 

Серед малих проектів 11 мають на меті створення додаткових умов 

заняттями фізичною культурою і спортом, 9 – дадуть можливість покращити 

дозвілля дітей у місті, 4 проекти започатковуються для благоустрою території 

міста, 3 – мають мистецьку направленість. 

Наймасштабнішим із великих проектів є створення «Амфітеатру» на 

селищі Новому, його кошторис складає один мільйон гривень. У суму                              

998 тисяч гривень оцінюється благоустрій набережної річки Інгул та                                     

995 тисяч гривень є вартість ремонту соціально-реабілітаційного центру по 

вулиці Нікітіна, 25. 
 

31 жовтня у приміщенні Кіровоградської міської ради відбулось 

пленарне засідання сімнадцятої сесії Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання.  

Прийняті рішення: «Про звіт про виконання районного у місті бюджету 

за І півріччя 2017 року»,  «Про зняття з контролю рішень районної у місті 

ради», «Про передачу автомобілів», «Про внесення змін до рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради від 16 грудня 2015 року                 

№ 16 «Про персональний склад виконавчого комітету Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради сьомого скликання», «Про включення до 

персонального складу виконавчого комітету Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання Давиденка Ю.В.», «Про внесення 
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змін до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого 

скликання від 22 грудня 2016 року № 77 «Про затвердження Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Подільського району міста 

Кропивницького на 2017 рік», «Про присвоєння чергового рангу посадової 

особи місцевого самоврядування голові Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання», «Про присвоєння чергового рангу 

посадової особи місцевого самоврядування заступнику голови Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання». 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 31 жовтня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Скіф» – мультимедійну подорож Японією; ДЮК «Ровесник» – 

конкурс маскарадних костюмів «Хелоуін»; ДЮК «Юність» – годину 

спілкування «Куріння і алкоголізм - вбивають». 

31 жовтня у бібліотеці-філії № 18 Кіровоградської МЦБС було 

проведено День нової книги «Читай! Дізнавайся! Дивуйся!». Бібліотекарі 

запропонували до уваги читачів виставки нової літератури: “Увага! Нові 

книги!”, “Нові надходження – до ваших послуг”, “Люби своє! Читай 

українське!”, а також підготували експрес-інформації, присвячені 

літературним новинкам місцевих авторів, та провели огляд дитячої літератури 

“Радимо прочитати”. 

 

31 жовтня у літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого 

відбувся літературно-краєзнавчий вечір «На гостини до Карпенка-Карого», 

присвячений відомим українським театральним діячам М.Л. Кропивницькому 

та М.К. Заньковецькій. В  приміщенні Єлисаветградського зимового театру 

перша українська професійна трупа під орудою М.Л. Кропивницького 

виставою «Наталка Полтавка» І.Котляревського почала свою тріумфальну 

ходу. 

На театральний вечір до музею завітали учні ЗОШ № 4. Вони 

спілкувались з акторами Кіровоградського театру ім. М.Л. Кропивницького 

Олексієм Дорошевим, Галиною Романюк та Любов’ю Кардаш. Олексій 

Дорошев розповів про історію та сьогодення українського театру. У виконанні 

Галини Романюк прозвучали поезії С. Барабаш та Б. Олійника. Любов Кардаш 

полонила чарівною українською піснею.  Також  актори провели для школярів 

майстер-клас.  
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Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

31 жовтня директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі он-лайн 

нараду з директорами навчальних закладів міста. 

Розглянуто питання: про організацію та проведення міських олімпіад; 

аналіз наказів про організацію методичної роботи у навальних закладах міста 

на 2017/2018 навчальний рік; про місячник української писемності. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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