
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 26 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

26 грудня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Міський голова привітав присутніх з наступаючим Новим роком та 

Різдом Христовим, подякував за якісну, системну та ефективну роботу 

протягом 2017 року та зосередив  увагу на питаннях: необхідності 

забезпечення комунального та громадського порядку у святкові та вихідні дні, 

особливо Національній поліції в місцях проведення масових заходів, 

чергування працівників комунальних підприємств; забезпечення збереження в 

комунальних закладах матеріальних цінностей; забезпечення усім необхідним 

лікарень на святкові та вихідні дні; прийняття на сесії міської ради міського 

бюджету на 2018 рік та необхідності посилення контролю за надходженням 

коштів до бюджету, особливо плати за землю; необхідності якісної підготовки 

та корегування галузевих програм соціально-економічного розвитку міста на 

2018 рік, в першу чергу це стосується програм ГУЖКГ, по яких міським 

головою накладено вето на рішення міської ради.  

Андрій Райкович подякував відділу культури і туризму, управлінню 

освіти, управлінню соціальної підтримки населення, КП електричних мереж 

зовнішнього освтлення «Міськсвітло» за належну організацію та проведення 

святкових заодів з нагоди Дня Святого Миколая та відкриття Новорічної 

ялинки на площі Героїв Майдану. 
 

 26 грудня 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 проведення заходів в ДЮКах до Різдва 

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

температурним режимом, санітарним станом прилеглої до клубів території та 

протипожежною безпекою. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

26 грудня у бібліотеці-філії № 2 Кіровоградської МЦБС відбувся звіт 

перед громадськістю «БібліоКре@тив-2017». Бібліотекарі звітували про 

різноманітне та динамічне життя бібліотеки, про нові технології, нові ідеї, нові 

плани. Онлайн-демонстрація «Бібліотека № 2 ім. Тобілевича у віртуальному 



2 

 

просторі» познайомила присутніх з сайтом бібліотеки, сторінкою у Фейсбуці 

та відеоекскурсією «Сліди минулого, або Курган середини третього 

тисячоліття до нашої ери» . Читачі прослухали огляд нової літератури та 

ознайомилися з бібліографічними виданнями бібліотеки. Завершився захід 

оглядом книжкової виставки «Зимовий настрій». 
 

26 грудня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Скіф» - святково-новорічна ігрова програма; ДЮК «Ровесник» 

– майстер-клас з виготовлення святкових прикрас; ДЮК «Гірник» – новорічні 

розваги для учасників ЗХА «Аеліта»; ДЮК «Скіф» – розважально-ігрова 

програма. 
 

До 80-ї річниці від дня народження В’ячеслава Чорновола 
 

26 грудня на будівлі обласного архіву (вул. В’ячеслава Чорновола, 1-г) 

урочисто відкрили пам’ятну дошку з нагoди 80-ї річниці від дня народження 

українськoгo пoлітика, прoвідника націoнальнo-демoкратичнoгo визвoльнoгo 

руху у 80-х – 90-х рoках ХХ стoліття, Герoя України В’ячеслава Чoрнoвoла. 

На урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки було присутнє 

керівництво області та міста, науковці, громадські діячі. 

Честь відкрити пам»ятну дошку видатному політику ХХ століття була 

надана голові обласного товариства репресованих та політв’язнів Віктору 

Полтавцю та директору обласного державного архіву Олегу Бабенку.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

26 грудня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції проведено рейдове відстеження по вул. Вокзальній  

щодо припинення несанкціонованої торгівлі. 

Спеціалістом спеціалізованої інспекції за фактами виявлених порушень 

(торгівля овочами, живою рибою, дитячім одягом, одягом б/у, 

кондитерськими виробами) складено 6 протоколів про адміністративні 

правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. У зв`язку з агресивною поведінкою торгуючих спеціалістом 

управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 

населення було викликано наряд патрульної поліції. 

Спеціалістом управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення було роз»яснено торгуючим вимоги діючого 

законодавства щодо захисту прав споживачів, правил роздрібної торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами. 

  
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           А.Бондаренко 
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