
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                             за 02 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

 

02 листопада 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 356 звернень громадян та 1 депутатське 

звернення. Погоджено надати допомогу 332 громадянам, відмовлено в наданні 

допомоги  19 громадянам, направлено на доопрацювання 6 звернень громадян. 
 

02 листопада 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 

продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами за                               

2 адресами; відхилити пропозиції робочого органу щодо встановлення 

пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 2 адресами; відкласти 

розгляд пропозиції робочого органу щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами за 2 адресами. 

 

Кадрові питання 

 

02 листопада в приміщенні Кіровоградської міської ради під 

головуванням співголів організаційного комітету - секретаря міської ради 

Андрія Табалова та керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

Альвіни Бондаренко, стартував конкурс «Посадовець року» за номінаціями 

«Депутат року», «Керівник року» та «Спеціаліст року».  

За звання кращих у першому турі боролись депутати, керівники та 

спеціалісти Кіровоградської міської ради та районних у місті рад. Учасники 

презентували свою професійну та громадську діяльність.  

У номінації «Депутат року» за перемогу змагалися 2 представники 

депутатського корпусу  міської  ради та один Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради. 

За звання кращого «Керівника року» боротьбу вели 7 керівників 

виконавчих органів міської ради та районних у місті рад.  

 Найгостріша конкуренція розгорнулася у номінації «Спеціаліст року», 

всього було заявлено 22 учасники, 12 з яких вже презентували себе. 

 Спеціалісти Фортечної районної у місті Кропивницькому ради 

презентуватимуть себе та свою діяльність 03 листопада 2017 року о 13 год.00. 
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Діалог влади з народом 

 

02 листопада заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулися 9 заявників з питань:  відновлення 

роботи ліфта, благоустрою кладовища,  призначення субсидії та надання 

дозволів на відключення від централізованого опалення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

 02 листопада у міській раді відбулась презентація проекту  Let’s Do It, 

Ukraine – school recycling та навчання школярів з роздільного збору відходів. 

У Кропивницькому системним сортуванням відходів займуться саме учні          

НВО № 6. Проект ініційовано громадською організацією «Let’s do it, 

Ukraine!», а фінансується він у рамках ініціативи Громадського 

бюджету.  Презентувала проект  президент Всеукраїнського молодіжного руху 

Let's do it, Ukraine, лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові України Юлія Мархель. Основна мета проекту 

– показати наскільки важливим є сортування та переробка відходів, виховати 

у майбутнього покоління відповідальне та дбайливе ставлення до довкілля. 

 

 02 листопада в дитячо-юнацьких  клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи:  ДЮК «Зоряний» - вікторину «Права і обов’язки дитини»; 

ДЮК «Скіф» – чайну церемонію та  конкурс малюнків «Надзвичайна сакура». 

 

До пам»ятних дат 

 

02 листопада о 17.00 біля пам'ятного знака “Борцям за волю України — 

жертвам політичних репресій” проводився мітинг-реквієм з нагоди                                     

80-х роковин Великого терору — масових політичних репресій                                         

1937-1938 років. 

У заході брали участь: перший заступник голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації Коваленко С. П., міський голова                           

Райкович А.П., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Дзюба Н.Є., працівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації та виконавчих органів міської ради, представники 

місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, православне 

духовенство, громадськість міста. Загальна кількість учасників — близько                 

250 осіб. 

У рамках заходу відбулися: покладання квітів, поминальна молитва, 

висадка калини біля пам'ятного знака. 
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Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

02  листопада о 10.00 на площі Героїв Майдану відбулася акція 

протесту підприємців, які здійснюють торгівлю на ринку “Європейський”, 

проти підвищення розміру орендної плати суборендарем ПП “Простір-

Кіровоград”. 

Кількість учасників — близько 100 осіб. 

Основні лозунги: “Мы против повышения аренды”, “Мы деньги не 

печатаем”, “Хватит душить малый бизнес”, “Мы хотим развиваться, а не 

закрываться”. 

Ініціативна група від пікетувальників у складі 5 осіб направилася до 

приміщення Кіровоградської обласної державної адміністрації, де відбулася 

зустріч із заступником голови — керівником апарату облдержадміністрації 

Лобановою С.В. Вона пообіцяла, що сприятиме вирішенню конфліктної 

ситуації, що склалася між адміністрацією та підприємцями ринку 

“Європейський”. 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
 

 


