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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

12 квітня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями міста.  Розглянуто 

та погоджено одне  звернення постраждалого учасника антитерористичної 

операції. 

12 квітня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. Розглянуто та 

погоджено 133 звернення учасників антитерористичної операції. 

Діалог влади з народом 

 

12 квітня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 22 заявники з питань: надання 

житла, виділення земельних ділянок, демонтажу базової станції 3G-інтернет, 

роботи закладів освіти,  сплати коштів за медичні послуги, медичного 

забезпечення учасників АТО, перенесення МАФів, своєчасної виплати пільг 

та субсидій ОСББ, ремонту доріг, неякісного теплопостачання, норм 

вивезення побутового сміття.  
 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

 

12 квітня в приміщенні міської ради відбулися установчі збори з 

формування складу Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради 

міста Кропивницького на наступні два роки. 

Попередньо для участі у роботі Громадської ради зареєструвалися                 

представники 63 громадських організацій.  

Рішенням зборів Громадську раду при Виконавчому комітеті Міської 

ради міста Кропивницького утворять усі делеговані інститутами 

громадянського суспільства учасники установчих зборів. Таким чином, 

кількісний склад Громадської ради становитиме 63 особи. 

Персональний склад Громадської ради, як і зміни до Положення про неї, 

будуть затверджені рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  
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Одразу, по завершенні установчих зборів, відбулося перше засідання 

новообраної Громадської ради, на якому були присутні 58 членів із                                    

63-х обраних. Учасники зібрання обрали керівні органи. Шляхом 

рейтингового голосування головою Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького обрано Леоніда Лузана, голову 

ГО «Правовий напрям»; першим заступником голови Громадської ради 

обрано Дмитра Яковенка, голову ГО «Центр ресоціалізації «Коловорот»; 

секретарем - Вікторію Лапіцьку, представника міської профспілкової    

організації    працівників    освіти    і    науки       України     м. Кропивницького. 

На засіданні утворено сім постійних комісій Громадської ради та обрано 

їх голів. До президії Громадської ради як робочого органу цієї структури 

ввійшли, крім голови, першого заступника та секретаря, й голови постійних 

комісій: Олександр Тарасов, Ігор Козуб, Людмила Харламова, Микола 

Барабуля, Ганна Колєва, Леонід Багно та Олена Сінченко. 
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

12 квітня у бібліотеці-філії № 10 МЦБС проведено  слайд-програму 

«Стежинами нашого мікрорайону». У кожного мікрорайону міста своя історія, 

своя біографія. Колектив бібліотеки–філії № 10 збирає про рідну Завадівку 

краєзнавчий матеріал як у фотодокументах, так і спогадах сучасників про 

минуле, який було презентовано мешканцям мікрорайону. 

 

12 квітня відбулося засідання Молодіжної ради при виконавчому 

комітеті. Розглянуто питання: про оновлення персонального складу; про 

обрання заступників голови й  секретаря Молодіжної ради; про план роботи 

на 2018 рік.  

 

12 квітня в дитячо-юнацькому клубі «Юність» проведено урок естетики 

школи моделей.  

Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

12 квітня о 15.30 на площі Героїв Майдану профспілковий комітет 

Інгульської шахти ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” організував 

мітинг за участю працівників Інгульської, Смолінської та 

Новокостянтинівської шахт — членів профспілки працівників атомної 

енергетики та промисловості України, ветеранів-шахтарів. Мета — примусити 

органи державної влади України сісти за стіл переговорів з представниками 

Атомпрофспілки та розглянути на ньому питання про стан справ у атомно-

енергетичному та промисловому комплексі України. 

Кількість учасників — до 120 осіб. 

Акція проводилася під лозунгами: “Прем'єре! Стратегічна атомна галузь 

на грані виживання!”, “Наш вклад в регіон — 200 мільйонів гривень на рік!”, 
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“Хто проти шахти — той проти незалежності України!”, “Не руйнуйте 

урановидобувну галузь України!”, “Розвиток ядерно-енергетичного комплексу 

— це питання виживання України!”, “Атомпрофспілка — за енергетичну 

незалежність України!”. 

Перед присутніми виступили голова профспілкової організації                  

ДП “Схід ГЗК” Б. Філіппов та інші члени профспілки працівників атомної 

енергетики та промисловості України. Вони вимагали від влади дієвої 

підтримки атомно-промислового комплексу, зокрема прийняття Програми 

розвитку атомно-промислового комплексу України. 

Учасники заходу прийняли відповідну резолюцію та дали місячний 

термін, аби влада відреагувала на їх вимоги. У разі невиконання вимог, 

проводитимуть акцію протесту у м. Києві. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

     

12 квітня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького, міської дружини м. Кропивницького, 

представника поліції проведено рейдове відстеження на розі                                            

вул. Преображенської та вул. Пашутінської та по  вулицях Преображенській,                    

Вокзальній щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами. 

         Спеціалістом спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького за фактом виявлених порушень (торгівля молочною 

продукцією, квітами) складено 2 протоколи про адміністративне 

правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та вручено 4 попередження стосовно заборони торгівлі у 

невстановленому місті. 

 

Освіта 

 

12 квітня  на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 27 

«Вишенька»  продовжив роботу фестиваль дитячої творчості «Яскраві зірочки 

Кропивницького» серед вихованців закладів дошкільної освіти міста у 

номінації «Веселі нотки». У конкурсі брали участь 165 вихованців з                                  

20-ти закладів дошкільної освіти міста. 

 

12 квітня в актовій залі навчально-виховного комплексу 

„Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 
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виховання” відбувся семінар-практикум для вчителів історії та правознавства 

з проблеми «Виклики викладання курсів «Історія: Україна і світ» та 

«Громадянська освіта» за участю: Мар’яна Мудрого, голови робочої групи з 

розробки навчальних програм із історії України Міністерства освіти і науки  

України; Лесі Хлипавки, члена робочої  групи з розробки навчальних програм; 

Лариси Костенко, начальника управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького.  

Учителям історії та заступникам директорів з навчально-виховної 

роботи було презентовано навчальні програми з інтерактивних курсів 

«Громадянська освіта» та «Історія: Україна і світ». 

 

12 квітня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулося 

засідання конкурсної комісії  на заміщення вакантних посад  директорів 

закладів професійно-технічної освіти міста Кропивницького: 

Центральноукраїнського вищого професійного училища ім. Миколи 

Федоровського (вулиця Юрія Коваленка, 6/5), Регіонального центру 

професійної освіти ім. О.С. Єгорова (вулиця Василя Нікітіна, 21А), 

державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9                            

м. Кіровоград» (вулиця Шатила, 4). 

За результатами роботи комісія прийняла рішення рекомендувати 

міському голові кандидатури Корецького М.І., Рацула О.Б., Яценко О.Є. на 

посади директорів закладів професійно-технічної освіти міста. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко  
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