
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                08 листопада 2018 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

08 листопада в приміщенні Міської ради міста Кропивницького 

відбувся І етап конкурсу «Посадовець року» за номінаціями «Керівник                         

року 2018» та «Спеціаліст року 2018».  

Очолюють журі співголови організаційного комітету - секретар міської 

ради Табалов А.О. та керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Бондаренко А.В. 

За звання кращих у першому турі боролись керівники та спеціалісти 

Міської ради міста Кропивницького, Фортечної та Подільської районних  у 

місті рад. Учасники презентували свою професійну діяльність.  

У номінації «Керівник року 2018» брали участь 5 осіб, а у номінації 

«Спеціаліст року 2018» - 14 осіб. 

 

08 листопада відбувся черговий семінар для адміністраторів та 

працівників Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького 

на тему: «Психологія та етика ділового спілкування».  

08 листопада на базі КЗ «Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» в рамках реалізації проекту щодо відкритих даних 

відбулися навчальні тренінги «Від законодавства до практики» для 

відповідальних осіб за оприлюднення відкритих даних по комунальних 

підприємствах, районних у місті радах, селищу Новому та виконавчих 

органах міської ради.  

Діалог влади з народом 

 

08 листопада міський голова Андрій Райкович провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 17 заявників з питань:  

призупинення демонтажу МАФу, надання дозволу на відключення від 

системи централізованого опалення з метою встановлення автономного 

опалення, благоустрою прибудинкових територій, асфальтування доріг, 

зовнішнього освітлення вулиць. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

08 листопада управлінням молоді та спорту міської ради в глядацькій 

залі   медичного   факультету   № 2    Донецького   національного   медичного  



2 

 

університету проведено фестиваль української патріотичної пісні «Моє ім’я – 

Україна!» серед студентів вищих начальних закладів міста Кропивницького. 

ІІІ місце зайняла Тетяна Ковальчук, ІІ місце – Вадим Марченко, І місце -  

Марина Матусова. Гран-прі отримав Владислав Бурага.    

 08 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи з нагоди Дня української писемності та мови: ДЮК 

«Зоряний» - виставку дитячих книжок і вікторину на тему: «Краса і сила 

українського слова»; ДЮК «Ровесник» – інтерактивне заняття  на тему: 

«Лунай, прекрасна наша мово!». 

08 листопада у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи: 

№ 11 – день бібліографії «Краса і сила українського слова». Насичена 

програма дня  надала багато корисної інформації про рідну мову,  про те, як  

перевірити та покращити  свої знання.  

Інформ-досьє «Від Нестора літописця до сучасності» та слайд-

презентація «День української писемності» познайомили присутніх  з  

історією та  цікавими фактами про рідну мову,  з розвитком книгодрукування 

в  Україні. 

Дітей молодшого  шкільного віку  невимушено навчали мовному 

етикету настільні бібліографічні ігри  «Слова зі слів»,  «Редактор». Також  

діти залюбки брали участь у конкурсі скоромовок-спотиканок  «Зможеш 

повторити?». 

Уміння мислити ширше та креативніше старшокласники 

продемонстрували під час мовознавчої інтелект-вікторини «Наша мова 

веселкова» та гри «Переверти слів». А які книжки читати для вдосконалення 

своєї мови і де черпати натхнення діти дізнались  під час огляду книжкових 

виставок «Неповторна мелодія рідної мови» та «Читаймо зі смаком»; 

№ 2 – усний журнал «Моя мова – моє життя і здоров’я». Учасниками 

заходу були студенти коледжу механізації сільського господарства.  

Присутні переглянули відео презентації «Світлиця слова у безмежжі часу», 

«Петро Яцик – меценат українського розвитку», а також мали можливість 

ознайомитись з викладкою літератури «Дивосвіт рідної мови».  

Остання сторінка журналу була інтелектуально-ігровою та включала 

конкурсну програму на краще знання української мови. Кращим знавцем 

української мови серед присутніх став студент коледжу механізації 

сільського господарства Владислав Бондаренко. 

 

08 листопада учні та викладачі музичних шкіл № 1, 2, 3, 4 та дитячої 

школи мистецетв міста Кропивницького виступили з концертними 

програмами у холах торгового центру Depot  та дитячого медичного центру 
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«Добруджа» з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

     

08 листопада 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 проведено 

рейдове відстеження території по вул. Преображенській (вздовж ринку 

«Центральний» щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими 

та непродовольчими товарами.  

Спеціалістом спеціалізованої інспекції на фізичну особу, яка 

здійснювала торгівлю у невстановленому місті, складено  протокол про 

адміністративне правопорушення за ст. 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (порушення Правил благоустрою міста). 

На час проведення рейдового відстеження «стихійна» торгівля була 

призупинена. 

 

Діяльність правоохоронних органів 

08 листопада  біля приміщення ЗОШ № 1 проведено зустріч 

керівництва Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області 

з представниками виконавчих органів міської ради, депутатським корпусом, 

представниками комунальних підприємств та органів самоорганізації 

населення. Обговорено проблемні питання жителів Кущівки  стосовно 

крадіжок майна, пошкодження дитячих майданчиків, розпиття спиртних 

напоїв у громадських місцях. Крім того, голови квартальних комітетів 

подякували деяким дільничним офіцерам за якісну співпрацю. Начальник 

сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції патрульної поліції 

Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області Петров О.В. 

запевнив присутніх, що правоохоронні органи готові до співпраці щодо 

забезпечення громадського порядку на території міста Кропивницького. 

Секретар міської ради Табалов А.О. повідомив, що зустрічі такого формату 

будуть проводитися відповідно до графіка. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 
 


