
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

 за 10 жовтня 2018 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

       10 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулося 

засідання комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення: погодити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                  

44 адресами; відхилити пропозиції робочого органу щодо встановлення 

пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 12 адресами; 

відкласти розгляд пропозиції робочого органу щодо встановлення пріоритету 

на місця розміщення зовнішньої реклами за 2 адресами; погодити пропозиції 

робочого органу щодо продовження терміну дії дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами за 2 адресами;   погодити пропозиції робочого органу 

щодо переносу рекламного щита у зв’язку зі зміною містобудівної ситуації за 

1 адресою. 

 

        10 жовтня в приміщенні управління соціального захисту населення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради під головуванням 

заступника голови комісії Володимира Стецюка відбулося засідання комісії з 

питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових 

субсидій та пільг. Розглянуто справ з питань призначення: державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 4 (призначено 2); соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам – 12 (призначено 11); житлових 

субсидій – 49 (призначено 28) та пільг – 1 (призначено 1). 

 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

       10 жовтня в приміщенні інженерного коледжу Центральноукраїнського 

національного технічного університету з нагоди Дня захисника України 

проведена військово-патріотична гра «Захисник України» серед студентських 

команд вищих навчальних закладів міста.   

 

        10 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи з нагоди Дня українського козацтва: ДЮК «Гермес» - 

виховний захід «Державні символи України»;  ДЮК «Чайка» – спортивні 

змагання «Ми нащадки славного роду!». 
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10 жовтня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 

класами, центр дитячої та  юнацької творчості  «Сузір’я» відбувся міський 

Всеукраїнський турнір  юних біологів.  В турнірі змагались команди 

комунальних закладів «Навчально-виховне об’єднання природничо-

економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 

позашкільний центр», «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня 

школа  І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  позашкільний центр», «Навчально-

виховне об"єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області». Призові місця вибороли: I місце – 

НВО «Науковий ліцей» (керівники Галина Найдьонова, Марія Казначєєва);  

ІІ місце – НВО № 8 (керівник Ірина Макаренко), ІІІ місце – НВО № 19 

(керівник Ганна Іванова). 

 

10 жовтня на базі обласної універсальної наукової бібліотеки                         

імені Д.І.Чижевського відбувся міський Всеукраїнський турнір юних 

економістів. У командному змаганні зустрілись учні комунальних закладів 

«Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр», „Навчально-

виховне об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 

– дитячий юнацький центр „Лідер”, «Навчально-виховне об»єднання № 25  

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей”, 

центр позашкільного виховання «Ліра». Старшокласники продемонстрували 

вміння вести колективну дослідницьку роботу, презентувати та захищати 

власні рішення в науковій дискусії. Перемогла команда учнів НВО № 25  

(керівник команди  Євген Онищенко). 
 

        10 жовтня музична спільнота міста вшанувуючи пам’ять видатного 

піаніста і педагога Генріха Нейгауза, який 10 жовтня 1964 року відійшов у 

вічність,  поклала квіти до меморіaльних дошок Генріху Нейгaузу на фасадах 

музичної школи №1, яка носить його ім’я, та будинку по вулиці Шульгиних, 

де народився митець. 

 

        10 жовтня в залі музичного коледжу в рамках ХVІ музичного 

фестивалю імені Кароля Шимановського відбувся концерт і майстер-клас 

визначної інтерпретаторки музики Кароля Шимановського піаністки Йоанни 

Доманської.    

 

        10 жовтня в бібліотеках-філіях МЦБС було проведено низку   заходів з 

нагоди Дня захисника України та  Дня українського козацтва: № 6 – посвята 

в козаки «Від козаків до наших днів»; № 19 – козацький турнір «За честь, за 

волю, за найкращу долю!»; № 12 – час веселих випробувань «Як козаки до 

бібліотеки ходили». 
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          Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

        10 жовтня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з 

перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, В'ячеслава Чорновола, 

Арсенія Тарковського, Яновського, Сугокліївської, Нижньої П'ятихатської, 

Ольги Кобилянської, Варшавської, Ігіта Гаспаряна, Осипенка, Єгорова, 

Пушкіна, Лавандової, Шевченка, Академіка Корольова, Гоголя, Пашутина. 

За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено 6 протоколів про 

адміністративні правопорушення, передбачені ст. 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 10 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

  

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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