ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 08-09 травня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
08 травня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 24 питання, з них
прийнято 23 питання, серед яких: про організацію відпочинку дітей влітку
2018 року; про визначення видів оплачуваних суспільно корисних робіт,
безоплатних громадських робіт та погодження переліку об'єктів, на яких
порушники, засуджені будуть відбувати покарання у 2018 році;
про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття міської
журналістської премії імені Віталія Ципіна; про затвердження складу
конкурсної комісії на здобуття міської премії фотохудожників імені Василя
Ковпака.
08 травня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту
Людмила Дорохіна провели нараду з педагогами-організаторами та
керівниками гуртків та секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання.
Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про
організацію та проведення заходів з нагоди Міжнародного дня сім’ї, Дня
вишиванки та Дня Європи; про контроль за протипожежною безпекою;
відвідуваністю груп в гуртках і секціях та санітарним станом прилеглої до
клубів території.
08 травня начальник відділу фізичної культури та спорту управління
молоді та спорту Славік Іванов провів нараду з керівниками підпорядкованих
спортивних закладів.
Розглянуто питання: про участь у загальноміських заходах з нагоди Дня
пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні; про визначення відповідальних чергових під час вихідних та святкових
днів.
Діалог влади з народом
08 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 4 заявники з питань: передачі земельної ділянки
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ОСББ в постійне користування; не надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою та демонтажу тимчасової споруди відкритого літнього
майданчика кафе «Зефір».
Події суспільно-політичного життя
До Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні
З 02 по 08 травня в рамках обласної акції «Зірка пам’яті» учніволонтери закладів загальної середньої освіти відвідали підопічних ветеранів
Другої світової війни, які проживають у мікрорайоні розташування закладу
освіти, а також надали їм посильну допомогу.
08 травня учні закладів загальної середньої освіти, представники
підприємств, установ та організацій брали участь у покладанні квітів до
пам»ятників та пам»ятних місць, пов»язаних з подіями Другої світової війни.
08 травня об 11.00 на Алеї почесних поховань Рівнянського кладовища
відбулася
панахида
за
жертвами
Другої
світової
війни
та
військовослужбовцями, які загинули під час антитерористичної операції в
Донецькій та Луганській областях. Панахиду відслужив Єпископ
Кропивницький і Голованівський Марк.
Протягом дня на міських кладовищах відбулося покладання квітів до
могил військовослужбовців, які загинули під час проведення
антитерористичної операції.
08 травня вихованці ДЮКу «Зоряний» відділу сім’ї та молоді
привітали за місцем проживання ветерана Другої світової війни Рогозіну Н.П.
з нагоди Дня пам'яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні.
08 травня в закладах загальної середньої освіти міста відбулися уроки
пам’яті та урочисті заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і
73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
08 травня на базі комунального закладу
“Навчально-виховне
об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” в рамках міського конкурсу на кращий захід
національно-патріотичного
виховання
учнівської
молоді
відбувся
патріотичний захід «Миру – бути!».
08 травня працівники та тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
вихованці ДЮКу «Мрія», члени міської організації ветеранів фізичної
культури, спорту та війни, спортивна громадськість міста брали участь в
урочистому покладанні квітів до могил загиблих воїнів на меморіальному
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комлексі «Фортечні вали» та до пам'ятника воїнам-спортсменам на стадіоні
«Зірка». Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів,
полеглих у Другій світовій війні.
08 травня о 22.00 на площі Театральній керівництво області та міста,
представники трудових колективів, громадськості, студентської молоді брали
участь у загальнонаціональній акції “Перша хвилина миру”. До участі в акції
долучилися aртисти Кiровогрaдського облaсного aкaдемiчного укрaїнського
музично-дрaмaтичного теaтру iм. М.Кропивницького, aнсaмбль бaндуристок
«Мaльвочки», нaродний теaтр Будинку культури «Свiтлопiльський»
(м. Олексaндрiя), вiйськовий оркестр вiйськової чaстини A-0630, кaмерний
оркестр «Концертiно» Кiровогрaдської облaсної фiлaрмонiї.
Керуючий Кіровоградської єпархією УПЦ КП, єпископ Кропивницький
та Голованівський Мaрк провiв молебень зa захисників батьківщини, мир i
злaгоду в Укрaїні. Завершилаcя акція запаленням cвічки миру.
09 травня відбулися урочиста хода від площі Героїв Майдану до
меморіального комплексу «Фортечні вали» та покладання квітів до Вічного
вогню, пам'ятників та пам'ятних знаків на меморіальному комплексі за участю
керівництва області та міста, народних депутатів України Станіслава Березкіна
та Костянтина Яриніча, ветеранів Другої світової війни, тисячів мешканців
обласного центру, військових, представників громадських організацій та
політичних партій, студентської та учнівської молоді. Хвилиною мовчання
пpисутні вшанували тих, хто навічно залишився молодим у нашій пам'яті. Учні
комунального закладу „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання „Калинка” вітали
ветеранів та вручали їм квіти.
Кращі шкільні загони – переможці конкурсу строю і пісні “Майбутній
захисник України” пройшли перед ветеранами урочистим маршем.
На правому пагорбі при вході на меморіал міська станція юних техніків
оформила композицію «Дякуємо за перемогу!» та організувала виставку
історико-технічного стендового моделізму.
Загальна кількість учасників — близько 5 тисяч осіб.
09 травня у бібліотеці-філії № 10 МЦБС було проведено день ветерана
«Подвиг безсмертний - пам'ять нетлінна».
Для ветеранів було організоване яскраве дійство, під час якого звучали
пісні часів війни у виконанні гурту «Берегиня», декламувалися вірші про
героїзм нашого народу. Про участь наших земляків у війні учасники заходу
дізналися з матеріалів виставок: «Тихі зорі пам’яті»; «Солдати слави не
шукали»; «Моє дитинство вбите на війні…». Закінчився захід врученням
квітів та подарунків ветеранам. Скуштували й страви з польової кухні.
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До Міжнародного дня Товариства Червоного Хреста та Червоного
Півмісяця
08 травня у парку культури та відпочинку «Ковалівський» відбувся
благодійний концерт, присвячений Міжнародному дню Товариства Червоного
Хреста та Червоного Півмісяця.
Діяльність громадських організацій
08 травня за ініціативи громадської організації “Бойове братерство”,
військовослужбовців,
ветеранів
АТО,
волонтерів,
представників
громадськості на території Фортечних валів було встановлено наріжний
камінь, на місці якого буде збудований кафедральний собор Української
Православної церкви Київського Патріархату.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
08 травня 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, працівників поліції та міської дружини
проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі по
вул. Преображенській (від вул.Пашутінської до площі Б.Хмельницького) та у
сквері “Центральний”.
Під час рейду спеціалістом спецінспекції складено 2 протоколи за
статтею 152, а працівником поліції - 3 протоколи за статтею 160 Кодексу
України про адміністративні правопорушення. Несанкціонована торгівля була
припинена.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

