
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 29 травня 2018 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

29 травня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося друге засідання конкурсної комісії на здобуття міської 

журналістської премії імені Віталія Ципіна. 

Комісія визначилася з іменем першого лауреата міської журналістської 

премії імені Віталія Ципіна: ним став кореспондент ТОВ ТРВК «Новий день», 

краєзнавець Володимир Поліщук.  

Планується, що вручення премії, її грошової частини у сумі 10,0 тисяч 

гривень, відбудеться 05 червня, перед початком засідання сесії Міської ради 

міста Кропивницького, у переддень відзначення Дня журналіста.  

 

29 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання комісії 

з проведення міського конкурсу «Дитина року». Визначено переможців                          

у 10 номінаціях, яких буде урочисто нагороджено під час святкової програми            

у День захисту дітей, 01 червня, на площі перед будівлею міської ради. 

 

29 травня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради міста 

Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Розглянуто 142 депутатські звернення. Погоджено надати допомогу               

120 громадянам, відмовлено в наданні допомоги  7 громадянам, направлено на 

доопрацювання 15 звернень громадян. 

 

 29 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-

комунального господарства  Віктор Кухаренко провели нараду  з керівниками 

житлово-комунальних  підприємств міста. 

 Розглянуті питання: про прибирання прилеглих та закріплених 

територій, контейнерних майданчиків, вивезення негабаритного сміття; про 

покіс трави на прилеглих та закріплених територіях; про  визначення та 

усунення причини просідання дорожнього покриття по вулицях Пашутінській, 

Віктора Чміленка та Олексія Єгорова; про контроль за належним виконанням 

галузевих програм; про благоустрій території набережної під мостом через                

р. Інгул по вул. Вокзальній; про прибирання набережної р. Інгул та скверу 

«Молодіжний» в центральній частині міста. 

 

29 травня відбулося засідання “круглого столу” з представниками 

підприємств торгівлі з питання підготовки проекту регуляторного акта щодо 
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встановлення заборони продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв 

суб’єктами господарювання у період з 22.00 до 8.00 в межах міста 

Кропивницького за участю: заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Грабенка О.В., завідувача Сектору Державної 

регуляторної служби у Кіровоградській області Оніщенко Н. А., начальника 

відділу превенції патрульної поліції Кропивницького ВП ГУНП в 

Кіровоградській області Пантюхова Ю.В., представників суб'єктів 

господарювання Мірошніченка О.С., Ожигової О.В., Удовенка С.В.,                    

Чендева І.К. та засобів масової інформації. 

Учасники заходу висловили своє ставлення до зазначеного питання та 

внесли відповідні пропозиції. 

 

29 травня відбулась прес-конференція начальника управління молоді та 

спорту Сергія Колодяжного. Мова йшла про заходи з нагоди святкування Дня 

захисту дітей. 

За інформацією Сергія Колодяжного, центральними локаціями дитячого 

свята стануть площа перед будівлею міської ради та парк культури і 

відпочинку «Ковалівський». Заходи розпочнуться о 10.00.  

На площі перед будівлею міської ради стартує святкова програма                    

«Ми діти твої, Україно!». Тут відбудеться урочисте вручення відзнак 

переможцям міського конкурсу «Дитина року - 2018» та подарунків дітям 

загиблих учасників АТО, а також працюватиме виставковий майданчик 

«Науковий пікнік».  

Парк же стане місцем святкового дозвілля найактивніших і 

найспортивніших юних кропивничан. Вони розпочнуть дитяче свято з участі 

у ранковій руханці, а потім перед ними відкриються двері «Квітучої країни 

дитинства». 

 

29 травня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина 

Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту           

Людмилла Дорохіна провели нараду з педагогами-організаторами дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання.  

Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про 

організацію та проведення заходів з нагоди Дня захисту дітей; про контроль за 

протипожежною безпекою, відвідуваністю груп в гуртках і секціях та 

санітарним станом прилеглої до клубів території. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 

29 травня о 10.00 біля приміщення Кіровоградської обласної державної 

адміністрації Спілка інвалідів та ветеранів шахти “Інгульська” організувала 

акцію протесту з вимогою не допустити об'єднання Фонду соціального 

страхування та Пенсійного фонду України. Кількість учасників — до 150 осіб. 
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Перед присутніми виступили голова Спілки інвалідів та ветеранів шахти 

“Інгульська” П. Семич та інші представники організації.  

Організатори акції планують виступити зі своїм питанням також на 

чергових засіданнях сесій міської та обласної рад, аби місцеві депутати в свою 

чергу звернулися до Верховної Ради України. Якщо вимоги протестувальників 

не будуть виконані, то 19 червня 2018 року під стінами Міністерства соціальної 

політики України відбудеться всеукраїнська акція протесту. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

28-29 травня в м. Броварах пройшли ігри відкритого чемпіонату 

Київської області з пляжного гандболу серед юнаків та дівчат 2002 року 

народження. За перемогу в цьому турнірі змагалися 5 команд. Команда 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 

міської ради», поступившись команді Броварського спортивного інтернату, 

посіла друге місце. Цей турнір є підготовчим етапом до чемпіонату України, 

який через два тижні відбудеться у м. Скадовську Херсонської області. 

 

29 травня у центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної 

системи було проведено 3-D екскурсію музеями «Живе і відкрите минуле». 

Учасники заходу відгадували загадки, співали пісні, змагалися у майстерності 

скоромовки, брали активну участь у рухливих іграх, танцювали і розважалися.  

А ще склали урочисту обіцянку читача бібліотеки та отримали пам’ятку                          

«Як поводитися з книгою». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

29 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, представників міської дружини                                

м. Кропивницького та поліції з 08.00 до 17.00 годин проводилися рейдові 

відстеження біля ринку «Центральний», по вул. Вокзальній (біля будинку                 

№ 37/16) щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами. 

Спеціалістом спеціалізованої інспекції за фактом виявлених порушень 

по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16) складено 3 протоколи про 

адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (торгівля полуницею, одягом б/у). 

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. 
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Серед мешканців міста розповсюджувалися флаєри «Обережно! Стихійна 

торгівля!». 
 

Охорона здоров»я 
 

29 травня в актовій залі Центральноукраїнського національного 

технічного університету відбулася консультація з громадськістю з питання 

впровадження медичної реформи в місті Кропивницькому на тему: «Медична 

реформа стартувала. Що необхідно знати пацієнту?». 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 


