
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за 18-20 травня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 18 травня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності.  

На засіданні були присутні заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюба Н.Є., керівники виконавчих органів 

міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості.  

Розглянуті  питання: про реорганізацію виконавчого органу та внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263; 

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 затвердження Положення про конкурс на 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти міста Кропивницького;  

про зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання; про внесення змін та доповнень до Плану діяльності 

Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на              

2018 рік; про встановлення розмірів ставок єдиного податку; про створення 

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

проживання Міської ради міста Кропивницького»; про запровадження надання 

пільг у готівковій формі з оплати проїзду; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 982                                                 

«Про затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності 

правоохоронних органів на 2017-2018 роки». 

 

18 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 були присутні керівники виконавчих органів міської ради 

та громадськості міста. 

Розглянуті питання: про затвердження Положення про конкурс на 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти міста Кропивницького; 

про внесення змін до Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх 
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сімей на 2017-2019 роки, затверджених рішенням   Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1401; про виділення коштів на 

відшкодування додаткових витрат для проведення поминального обіду; про 

перейменування Кіровоградської дитячої художньої школи імені 

О.О.Осмьоркіна та затвердження Статуту художньої школи імені 

О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького у новій редакції; про перейменування 

Кіровоградської дитячої школи мистецтв та затвердження Статуту дитячої 

школи мистецтв міста Кропивницького у новій редакції; про перейменування 

Кіровоградської музичної школи ім. Г.Г.Нейгауза та затвердження Статуту 

музичної школи № 1  ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького у новій редакції; 

про перейменування КЗ «Кіровоградська музична школа № 2                                     

ім. Ю.С.Мейтуса» та затвердження Статуту КЗ «Музична школа № 2                                     

ім. Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького» у новій редакції;                                                    

про перейменування Кіровоградської музичної школи № 3 та затвердження 

Статуту музичної школи № 3  міста Кропивницького у новій редакції;                           

про перейменування Кіровоградської музичної школи № 4 та затвердження 

Статуту музичної школи № 4 міста Кропивницького у новій редакції;                          

про перейменування Кіровоградської міської централізованої бібліотечної 

системи та затвердження Статуту міської централізованої бібліотечної системи 

міста Кропивницького у новій редакції; про перейменування комунального 

закладу «Кіровоградський міський літературно-меморіальний музей 

І.К.Карпенка-Карого» та затвердження Статуту комунального закладу 

«Кіровоградський міський літературно-меморіальний музей І.К.Карпенка-

Карого міста Кропивницького» у новій редакції»; про перейменування 

Кіровоградського музею музичної культури  та затвердження Статуту 

комунального закладу «Кропивницький музей  музичної                         

культури ім. К. Шимановського» у новій редакції»; про перейменування 

комунального закладу «Кіровоградський художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна» та затвердження Статуту комунального закладу                  

«Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна» у новій редакції»;                          

про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  від                           

24 квітня 2018 року № 1595 «Про припинення комунального закладу 

«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство»; про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1596 

«Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство»; про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1597                          

«Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство»; про продовження терміну дії 

Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я. 
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Розглянуто та підтримано: електронну петицію від 14.05.2018 щодо 

збереження поділу на групи при вивченні української мови; електронну 

петицію від 14.05.2018 щодо збереження поділу класу на підгрупи при 

вивченні іноземних мов; електронну петицію від 18.05.2018 щодо збереження 

поділу класу на підгрупи при вивченні трудового навчання; електронну 

петицію від 18.05.2018 щодо збереження фінансування для формування груп 

продовженого дня (ГПД) для початкової школи. 

За результатами розгляду електронних петицій надано відповідні 

доручення виконавчим органам міської ради. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 14 по 19 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1322 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1879 консультацій. 

 

З 14 по 18  травня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 177 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 120 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 57 осіб. Направлено 142 письмові відповіді 

депутатам, громадянам, організаціям та установам. 
  

 З 14 по 18 травня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького були 43 громадянина з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 16; усиновлення  та опіки  - 14; майнових питань – 9; визначення 

порядку зустрічей  з дитиною – 4.  

Проведено  профілактичний рейд, за підсумками якого складено 6 актів 

обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилася у складних життєвих 

обставинах, та 1 акт – у сім'ї опікунів (підопічних).  

Спеціалісти служби брали участь у 15 судових засіданнях  та у  

знайомстві  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування з 

кандидатами в опікуни. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 18 травня в спортивній залі дитячо-юнацького клубу «Надія» відділу 

сім’ї та молоді пройшов міський конкурс за участю багатодітних сімей «Тато, 

мама, я – разом ми сім’я!». Свято розпочалося у творчій атмосфері: діти разом 

з батьками малювали портрет своєї родини.  Першим спортивним конкурсом 

була естафета, а потім змагання з м’ячем,  зі стрибків на скакалці та з дартсу. 

Всі учасники свята отримали призи та солодкі подарунки. 
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  18-20 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Старт» - змагання з кросфіту; ДЮК «Зоряний» – 

виставка малюнків «Європа очима дітей»; ДЮК «Скіф» – конкурс-аплікація 

«Прапори Європи», ДЮК «Моноліт» - спортивні змагання з армспорту,                 

ДЮК  «Надія» - змагання з таеквондо для новачків. 

  Вихованці дитячо-юнацьких клубів відділу сім’ї та молоді брали участь 

в «Єврофесті» (парк культури та відпочинку «Ковалівський»), а  представники 

Молодіжної ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького у фестивалі вуличної музики (вул. Дворцова). 

 

17-19 травня в м. Кривому Розі відбувся V Міжнародний турнір з боксу 

пам’яті  тренера Георгія Шумейка. В змаганнях брали участь 117 учасників з 

України, Грузії, Турції, Азербайджану, Ізраїля, США та Молдови. Вихованці 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

міської ради» завоювали 3 бронзові та 2 срібні нагороди у своїх вагових 

категоріях. 

 

17-20 травня в м.Одесі пройшов чемпіонат України з волейболу 

пляжного серед юніорів та юніорок до 20-ти років. Вихованці комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 міської ради» 

посіли почесне друге місце. 

 

18-20 травня в м. Харкові відбулися змагання Всеукраїнської 

баскетбольної ліги серед команд юнаків 2006 р.н. Кропивничани здолали 

команди: СДЮШОР-5 (Дніпро) з рахунком 62:25; КОМЕТИ-МСК                                  

ім. А. Тузовського (Світловодськ) з рахунком 60:38 та Політехнік-ДЮСШ-13 

(Харків) з рахунком 49:44. Завдяки блискучим іграм у двох турах, команда 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 4 

міської ради» вийшла до фіналу.  

 

19 травня на спортивному майданчику комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міської ради» відбувся 

фінал обласних змагань Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед 

дітей «Олімпійське лелеченя» – «Olympic move UA». 

Захід проведено відділенням Національного олімпійського комітету 

України в Кіровоградській області за сприяння управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської облдержадміністрації, обласного відділення 

Олімпійської академії України та обласного відділення Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

В урочистому відкритті заходу брали участь: керівник обласного 

відділення Олімпійської академії України Сергій Воропай, заступник 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 
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облдержадміністрації Уляна Соколенко, відповідальний секретар відділення 

НОК України в Кіровоградській області Вадим Бебко. 

У змаганнях брали участь 11 команд загальноосвітніх навчальних 

закладів області – переможці районних та міських етапів «Олімпійського 

лелеченяти», які представляли: Знам’янський, Олександрійський, 

Кіровоградський, Маловисківський, Новгородківський, Світловодський 

райони та міста Кропивницький, Олександрію та Бобринець. 

За підсумками всіх конкурсів, набравши найбільшу суму балів, 

переможцем ІІІ обласного етапу змагань «Олімпійське лелеченя» – «Olympic 

move UA» стала команда Олександрійського колегіуму. Друге місце 

завоювали представники Маловисківського району. Третє місце виборола 

команда міста Кропивницького. 

За свою наполегливість і прагнення до перемоги всі команди-учасниці 

отримали від обласного відділення НОК України дипломи, спортивний 

інвентар та пам’ятні сувеніри.  

 

19 травня в м. Миколаєві відбулися ігри останнього туру 

«Чорноморської гандбольної ліги». Вісім чоловічих команд протягом півроку 

змагалися між собою. В складі учасників турніру були по три команди з 

Одеської і Миколаївської областей та дві з Кіровоградської області.  Нашу 

область представляли команди з Благовіщенського та Кропивницького.                          

В підсумку команда комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 міської ради» з Кропивницького, підсилена кількома 

гравцями «Ятрані», посіла четверте місце, поступившись  третьому (команді з 

Одеської області) тільки за різницею забитих і пропущених м'ячів.   

 

19 травня в м. Новоукраїнці Кіровоградської області проходив 

Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед молодших юнаків, 

присвячений пам’яті першого майстра спорту СРСР на Кіровоградщині, 

почесного громадянина міста Новоукраїнка Федора Михайловича Бондура.            

У змаганнях брали участь 150 учасників, у т.ч. 20 вихованців комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 міської ради». 

Вихованці даної спортивної школи Мартишин Максим, Посунько Олександр 

завоювали бронзу, а їх одноклубники Грузін Ігор, Стрельцов Олексій, 

Зубрицький Данило, Тараненко Назар, Красножон Ян вибороли срібні 

нагороди у своїх вагових категоріях. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами, медалями, 

кубками та цінними подарунками від обласного відділення НОК України. 

 

19 травня на базі комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 міської ради» відбувся чемпіонат області з дзюдо серед 

юнаків та дівчат 2003-2005 р.н. У змаганнях брали участь 52 учасники, у т.ч.     

9 вихованців комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3 міської ради». Вихованці даної спортивної школи Брезгалова 
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Єлизавета та Мілякова Карина завоювали бронзу, а їх одноклубники Крикун 

Євгеній, Соколов Дмитро, Купріяненко Андрій, Сімбаба Олександр вибороли 

срібні нагороди у своїх вагових категоріях. 

  Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації. 

 

20 травня в м. Кременчуці Полтавської області проходив дитячий 

фестиваль з дзюдо «KREMEN CUP» серед юнаків та дівчат 2005- 2013 р. н. 

 У змаганнях брали участь 140 учасників, у т.ч. 9 вихованців 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

міської ради». Вихованець даної спортивної школи Зирянов Петро завоював 

бронзу, а його одноклубник Мірошник Сергій виборов срібло. 

 

18 травня у бібліотеці-філії № 19 Кіровоградської МЦБС проведено 

день бібліографії «SOS у морі інформації». Завдяки бібліотечній шпаргалці 

«Основні елементи книжки», діти довідалися про її найважливіші частини: 

обгортка, форзац, титульна сторінка, анотація, передмова та інші. Читачі з 

цікавістю виконали практичне завдання «Трансформер», в якому потрібно 

було підтвердити теоретичний матеріал, а також переглянули презентації 

«Книжкове спорядження» та «Топ дивовижних книг». 

Для менших читачів бібліотекарі підготували майстер-клас «Яскраві 

закладки своїми руками». 

 Протягом дня працівники бібліотеки проводили бібліотечну навігацію, 

навчаючи користувачів орієнтуватися у відкритому фонді, шукати необхідну 

книгу, добирати літературу по темі. Кожен, хто завітав до бібліотеки у цей 

день, отримав пам’ятку «Книги читати – усе знати». 

 

 19 травня відбулося урочисте відкриття XXVII Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів». 

 У фестивалі брали участь 35 колективів з Дніпропетровської, 

Вінницької, Полтавської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та 

Кіровоградської областей. Біля обласної філармонії відбулася презентація 

учасників та виступ колективів. Головний фестивальний рушник цього року 

презентувала творча делегація з Олександрії. Насамкінець, керівництво 

області та представники творчих делегацій уквітчали кущі калини, посаджені 

на честь 10-ї, 15-ї та 25-ої річниць фестивалю. 

 

 19 травня на площі біля обласного краєзнавчого музею відбувся День 

вуличної музики. Організатори фестивалю - очільниця громадської організації 

«Молоді Патріоти» Катерина Колєва та керівник творчої спільноти Crazy 

People Group Дмитро Таращук. 

 На локації «Музейна гостина» виступали представники музичних шкіл, 

військовий духовий оркестр, вокальна група «Барвінок» та інші учасники 

заходу. «У квадраті муз» кропивничанам та гостям міста подарували свою 
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творчість дев’ять гуртів. А майстри Barbershop безкоштовно робили чоловічі 

зачіски. На розі вулиць Декабристів і Дворцової біля SHObar виступали гурти, 

що грають дуже різнопланову музику. 

 На всіх локаціях під час проведення фестивалю тривали різноманітні 

розіграші, танцювальні джеми та майстер-класи. 

 

До Міжнародного дня музеїв 

 

 18 травня у літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого   

відбулася перша частина заходів, приурочених до Міжнародного дня музеїв. 

Цього дня відвідувачам були запропоновані виставки  «І.К. Карпенко-Карий: 

життєвими стежками корифея», «Пісня моя солов’їна», «Україна - Польща: 

літературно-мистецькі зв’язки», «Літературні ювілеї 2018 року» та пішохідна 

екскурсія «Літературно-мистецькими стежками Чечори та Бикової». 

Головними відвідувачами цього дня були учні ЗОШ № 4, які ознайомилися з 

історією будинку, у якому наприкінці ХІХ століття мешкала видатна родина 

Тобілевичів, та виставкою дитячих саморобок «Весняні фантазії». Школярі 

брали участь у конкурсі малюнків на асфальті «Малюю казку», розгадували 

літературні кросворди. Актори Кіровоградського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького Галина 

Романюк та Олексій Дорошев дали урок сценічної майстерності. На згадку про 

захід юні мешканці міста отримали музейні календарики, буклети та солодощі.  

 

 19 травня з нагоди Міжнародного дня музеїв у літературно-

меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого відбулася друга частина заходів, 

присвячених Міжнародному дню музеїв - День відкритих дверей «Музей 

запрошує друзів». 

 Програма другого дня була не менш цікавою і насиченою. Усі бажаючі 

мали можливість безкоштовно ознайомитися з музейними виставками, стати 

учасниками пішохідної екскурсії «Літературно-мистецькими стежками 

Чечори та Бикової». 

 Цього дня в музеї відбулося засідання літературні студії на тему:                       

«Із скарбниці українського народного гумору», під час якого було 

презентовано виставку «Український гумор у дореволюційній листівній 

картці» (з колекції Ю.В. Тютюшкіна). Знаний кропивницький філокартист 

розповів про своє захоплення  колекціонуванням та про те, як формувалася 

його колекція листівних карток. 

 Логічним продовженням заходу стала зустріч із знаним поетом-

гумористом Борисом Ревчуном, сатиричні мініатюри якого підняли настрій 

учасникам заходу.  

 Справжнім мистецьким подарунком гостям музею став виступ дуету 

«ПараЛелі» у складі Андрія Шульги та Тамари Алдошиної. У їх виконанні 

прозвучали українські та російські романси і балади на слова поетів  Сергія 
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Єсеніна, Івана Огієнка, Анатолія Курганського, Миколи Ільїна, Олени 

Надутенко, Євгена Юр’єва, Віри Володіної та інших. 

 Для поціновувачів вітчизняного кінематографа відкрив свої двері 

вечірній кінозал. Гостям запропонували переглянути документальний фільм 

«Дві сім’ї», присвячений славетним родинам Тобілевичів і Тарковських.  

 

 19 травня з нагоди Міжнародного дня музеїв у художньо-

меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна в місті Кропивницькому вже багато 

років проводиться культурно-мистецька акція «Музейні гостини», головною 

метою якої є презентація цікавих виставок та заходів. Ця традиція є своєрідним 

наслідуванням творчого кредо професора живопису Олександра Осмьоркіна, 

який все своє життя власну любов до мистецтва прищеплював і своїм учням, 

пропагуючи високі естетичні смаки та професійні художні уподобання. 

 В цьому році святкове музейне дійство було присвячене 80-річчю 

Національної Спілки художників України. Тож, саме творча зустріч з першим 

головою Кіровоградської обласної організації НСХУ народним художником 

України Михайлом Надєждіним, який доклав чимало зусиль для створення 

осередку художників і 25 років його успішно очолював, стала лейтмотивом 

просвітницького заходу.  

 В цьому році відчути атмосферу творчості в повній мірі, побувати в так 

званій лабораторії художника виявили бажання і студенти художньо-

графічного відділення мистецького факультету Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені В.Винниченка та архітектурного 

відділення Кіровоградського будівельного коледжу, які разом зі своїми 

викладачами -членом Національних Спілок художників та майстрів народного 

мистецтва України Ларисою Кулініч та Національної Спілки архітекторів 

України Тетяною Пенязь відтворювали натюрмортні постановки з квітів. 

Вперше брали участь в такому мистецькому заході учениця Кіровоградської 

дитячої художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна Іванна Соломєннікова зі свою 

сестричкою Уляною та наймолодша учасниця Анастасія Пенязь.  

 Кульмінацією музейних гостин стала презентація експрес-виставки 

щойно створених робіт, яка вперше була розташована в меморіальному залі 

музею, що стало своєрідним сюрпризом для всіх експонентів, адже це дуже 

почесно. Всі учасники студій  отримали від музею подяки та корисні 

подарунки, так звані предмети творчої праці художників – пензлі, альбоми для 

акварелі, пастель та олівці.  

 

До Дня Європи в Україні 
 

З 14 по 18 травня у закладах загальної середньої та позашкільної освіти 

міста відбулися інформаційні дні «Україна – європейська країна», тематичні 

лінійки, виховні години, круглі столи та конкурси, присвячені Дню Європи в 

Україні у 2018 році. 
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19 травня в парку культури та відпочинку «Ковалівський» в рамках 
реалізації проекту «Європа без кордонів» в День Європи в Україні відбувся 
обласний фестиваль «Єврофест – 2018».  

В обласному фестивалі брали участь 14 євроклубів закладів освіти міста 
Крпивницького, які презентували історію, культуру, національну кухню країн: 
Норвегії, Франції, Іспанії, Австрії, Польщі, Франції, Великобританії, Італії, 
Литви, Люксембургу, Німеччини, Латвії, Румунії. 

Під час заходу відбулося підняття прапора Європейського Союзу, 

покладання квітів до пам»ятного знака Героям Майдану, «Парад країн» по     

вул. Дворцовій, квест «Глобальні цілі сталого розвитку», конкурс 

національного костюму, презентація національних кухонь країн, які 

представляли євроклуби, конкурс світлин “Країни Європи моїми очима”, 

конкурс малюнків та плакатів “Європейське обличчя мого краю”, конкурс 

відеопрезентацій (короткометражних фільмів або мультфільмів) 

“Відкриваємо європейську Україну”, конкурс фотоквесту “Європейські 

куточки у містах України”. 

 

 19 травня у бібліотеці-філії № 5 МЦБС проведено флеш-моб                                 

«До Європи через книгу». 

 На ганку бібліотеки зібралися користувачі молодшого та середнього 

шкільного віку, які тримали прапори країн Євросоюзу, книги, брошури про 

Європейський Союз. В бібліотеці можна було оглянути книжкову виставку 

«Україна – Європейський Союз», де користувачі знайомилися з літературою, 

що висвітлює можливе майбутнє нашої держави, якщо всі її громадяни 

оберуть та запровадять європейські стандарти, а також шляхи реалізації цієї 

мети. 
 

До Дня пам'яті жертв політичних репресій 

 

18 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба зустрілася з 10 членами Кропивницького міського 

товариства політв'язнів та репресованих з нагоди Дня пам'яті жертв 

політичних репресій  та вручила їм грошову допомогу по 1 тис. грн кожному. 
 

20 травня біля пам’ятного знака «Борцям за волю України — жертвам 

політичних репресій» відбулися покладання квітів та мітинг з нагоди Дня 

пам’яті жертв політичних репресій. У заходах брали участь керівники області 

та міста, працівники структурних підрозділів облдержадміністрації та 

виконавчих органів міської ради, члени місцевих осередків політичних партій 

та громадських організацій. Загальна кількість учасників — до 200 осіб. 

Присутні вшанували пам'ять жертв політичних репресій хвилиною 

мовчання. Заходи завершилися панахидою, яку відслужили 

священнослужителі УПЦ КП. 
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Цього дня було приспущено Державний Прапор України на будинках 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій міста. 

 

Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

18 травня на площі Героїв Майдану представники Кіровоградського 

обласного осередку політичної партії «Рух Нових Сил» організували мітинг 

«РНС БОРОТЬБА ТРИВАЄ» з вимогою відставки Президента України                          

П. Порошенка. Кількість учасників — 12 осіб. 

У рамках акції на площі було встановлено інформаційний намет партії 

«Рух Нових Сил». Активісти поширювали інформаційні друковані матеріали. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 14 по 18 травня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

39 вулицях міста. За результатами рейдів складено 48 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 34 попередження. 

 

 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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