
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

  за 04 травня 2018 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        04 травня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

        На засіданні комісії були присутні керівники виконавчих органів міської 

ради та громадськості міста. Розглянуті такі питання: про реорганізацію 

виконавчого органу та внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 29 липня 2014 року № 3263 («Про структуру, загальну чисельність 

та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Кіровоградської міської ради»); про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської 

ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської 

ради»; про надання пропозицій щодо внесення змін до Заходів Комплексної 

програми підтримки учасників АТО; про зняття з контролю окремих рішень 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання; про створення 

комунального закладу «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання Міської ради міста Кропивницького»; про звільнення осіб з 

інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за 

користування квартирними телефонами; про запровадження надання пільг у 

готівковій формі з оплати проїзду. Розглянуто та підтримано електронну 

петицію від 27.04.2018 щодо збереження поділу класу на підгрупи при 

вивченні інформатики та надано доручення виконавчим органам міської ради 

щодо реалізації петиції. 

 

Діалог влади з народом 

        04 травня  на «гарячій лінії» міського голови чергувала начальник 

управління охорони здоров’я міської ради міста Кропивницького Оксана   

Макарук, яка відповіла на 2 дзвінки з питань підписання декларації з 

сімейним лікарем та виклику медичної сестри додому. 
 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        04 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮКи «Чайка» та «Зоряний»  - виготовлення сувенірів і вітальних 

листівок до Дня матері; ДЮК «Скіф» - патріотичний Калейдоскоп «Щоб 

ніколи світ не здригався від слова війна» (бібліотека-філія №18);                      

ДЮК «Моноліт» – спортивні змагання з армспорту.  
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        04 травня на водно-гребній базі проведено «Олімпійський день 

здоров'я», присвячений Дню пам’яті та примирення та з нагоди 73-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У заході, організованому 

завдяки співпраці управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького, міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» і відділення Національного олімпійського комітету України в 

Кіровоградській області, взяли участь 50 учасників. Юні спортсмени 

змагалися у спортивних конкурсах, перевірили свої знання, відповідаючи на 

запитання олімпійської вікторини. 

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

призи від обласного відділення НОК України. 

        04 травня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання  № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» пройшов міні турнір з баскетболу, присвячений Дню 

пам’яті та примирення та з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні в якому взяли участь чотири команди вихованців 

відділення баскетболу комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1» та комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 4».  

 Переможці та призери змагань нагороджені дипломами 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також 

отримали призи від обласного відділення НОК України. 

 

04 травня в залі Кіровоградської обласної філармонії відбувся 

заключний гала - концерт фестивалю дитячої творчості серед вихованців 

закладів дошкільної освіти «Яскраві зірочки Кропивницького» - свято 

мистецтва, дитячих талантів і краси.  

Начальник управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

Лариса Костенко подякувала всім учасникам, організаторам фестивалю, які 

25 років поспіль проводять такий гарний мистецький захід та спрямовують 

зусилля на пошук і підтримку юних талантів, обдарувань, сприяють розвитку 

творчих здібностей дошкільнят, популяризації дитячої творчості і вручила 

переможцям фестивалю Грамоти управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького та подарунки.  

Під час концертної програми 180 маленьких артистів з 11 дошкільних 

закладів дивували глядачів розмаїттям видовищних та яскравих номерів. 

Це свято є підсумком спільних досягнень педагогів та дітей, стартовим 

майданчиком для дитячих талантів та підтверджує те, що колективи закладів 

дошкільної освіти міста проводять цілеспрямовану, наполегливу роботу по 

розвитку обдарованості дошкільників.  

Фестиваль дитячої творчості дав змогу підтримати обдарованих дітей і 

талановитих педагогів, а також сприяв популяризації кращих зразків творів 

мистецтва, вихованню високої духовності та культури в дитячому 

середовищі. 
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04 травня з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня 

Перемоги над нацизмом у Європі у місті Кропивницькому відбувся шостий  

міський військово-патріотичний конкурс «Майбутній захисник України» 

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

У конкурсі взяли участь більше 350 учнів з 27 закладів загальної 

середньої освіти. 

Конкурсні змагання загонів учнівської молоді проходили в парку 

культури і відпочинку „Ковалівський”. Урочиста хода загонів учнівської 

молоді від парку по вул. Дворцовій рушила до площі перед будівлею міської 

ради.  

Під час урочистої частини конкурсу до присутніх з вітальними словами 

звернувся міський голова Андрій Райкович та разом із секретарем міської 

ради Андрієм Табаловим нагородили переможців, призерів Грамотами 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького та вручили кубки.  

У першому дивізіоні перемогу отримали наступні команди: третє місце 

посіла Гімназія № 9, друге місце – ЗОШ № 2 та перше місце – НВО № 8. 

У другому дивізіоні: третє місце – НВО № 31, друге місце – ЗОШ № 22 

та перше місце – НВО № 25. 

Вражаючим показовим виступом здивували учасників та глядачів  

вихованці центру оперативної тактичної підготовки "Цитадель" та загін 

комунального закладу  „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр „Лідер” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”. 

        04 травня на площі Героїв Майдану відбувся IV книжковий фестиваль-

виставка «Веселковий книговир». 

В рамках щорічного фестивалю на площі Героїв Майдану відбувся 

книжковий ярмарок, на якому видавці та автори книг представили свою 

друковану продукцію. Влаштували під час книговиру і благодійний 

розпродаж книг, та збір коштів на користь учасників АТО До свята 

шанувальників книги долучився і міський голова Андрій Райкович.  

Вперше учaсть у ярмaрку взялa aгенція стaлого розвитку «Хмaрочос» 

тa кaфедрa видaвничої спрaви тa редaгувaння фaкультету філології тa 

журнaлістики ЦДПУ ім. В. Винниченкa. Триватиме книговир до 06 травня. 

 04 травня у бібліотеці-філії № 1 Кіровоградської МЦБС була 

проведена патріотична година «На пам'яті гартується безсмертя». 

 Метою заходу було виховання у підростаючого покоління поваги до 

героїчних подвигів співвітчизників та почуття гордості за них; вшанування 

пам’яті тих, хто загинув у роки Другої світової війни та вміння вболівати за 

майбутнє своєї країни. Для учасників заходу бібліотекарі підготували 

інформаційну хвилину «1418 днів і ночей», перегляд відеосюжету 

«Кіровоград – 1944 року». Діти підготували розповіді-спогади рідних про 

лихоліття страшної війни. Зацікавив читачів перегляд буктрейлера на книгу 

«Велика війна 1941 – 1945. Кіровоградський вимір» та презентація самої 

книги. Минають роки. Відлітають у вічність. Але події тих, 1418 днів і ночей, 

ніколи не буде стерто із пам’яті нашого народу. 
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          Питання соціально-економічного стану 

                                     Ситуація на споживчому ринку 

04 травня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького, міської дружини м. Кропивницького, 

представника поліції проведено рейдове відстеження по                                       

вул. Преображенській (біля ринку «Центральний» підприємства» 

Кооперативний ринок» Кіровоградської облспоживспілки), на розі              

вулиць Великої Перспективної та Преображенської з питання припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. 

В результаті проведення рейдового відстеження спеціалістом 

спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького складено                  

5 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення – торгівля молочною 

продукцією та зеленю; працівником поліції складено 2 протоколи про 

адміністративне правопорушення за ст. 160, 178 Кодексу – торгівля 

першоцвітом та торгівлю в стані алкогольного сп`яніння. Проведена 

роз`яснювальна робота з торгуючими стосовно дотримання вимог чинного 

законодавства щодо захисту прав споживачів, правил роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами та розповсюджено 12 інформаційних листівок з 

роз`ясненням щодо адміністративної відповідальності за торгівлю у 

невстановлених місцях. Також розповсюджено 86 флаєрів «Обережно! 

Стихійна торгівля!». У зв`язку з агресивною поведінкою торгуючих у 

невстановленому місці, було викликано наряд патрульної поліції                 

(екіпаж № 118). Протоколи про адміністративні правопорушення 

працівниками патрульної поліції не складалися. По факту проведеного 

рейдового відстеження торгівля припинена. За ініціативою управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради протягом місяця 

на громадському радіо йде ролік – попередження для мешканців міста щодо 

заборони стихійної торгівлі. 

Охорона здоров”я 

        04 травня в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулося 

засідання міської протиракової комісії з розбору запущених випадків 

онкопатології за участю заступника начальника управління охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького Лариси Кудрик, керівників лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності міста та керівників їх 

структурних підрозділів, лікарів, причетних до надання медичної допомоги 

хворому, винесеному для розбору. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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