
 ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                     14 лютого 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

14 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода провів нараду з питання підготовки проекту 

рішення “Про встановлення ставок туристичного збору в місті 

Кропивницькому”. В нараді брали участь: т.в.о. директора департаменту                         

з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальника 

управління економіки Тетяна Ломова,  начальник управління торгівлі та 

побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій  Сергій Горбовський,   представники Спілки 

підприємств малого та середнього підприємництва  Кіровоградської області, 

представництва Державної служби України з питань регуляторної політики та 

розвитку підприємництва у Кіровоградській області, ГУ ДФС у 

Кіровоградській області,  ГО “Спілка підприємців Кіровоградської області” та 

готельного бізнесу. За результатами обговорення проект рішення підтримано. 

                    

14 лютого відбулося навчання за програмою тематичного постійно 

діючого семінару на тему: «Інструкція з діловодства у Міській раді Міста 

Кропивницького: основні положення та вимоги» для посадових осіб 

виконавчих органів міської ради, які відповідають за ведення діловодства.  

Провела навчання Олена Брюм, начальник загального відділу. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

14 лютого на площі перед міською радою відбулася святкова програма 

з нагоди Дня закоханих «Територія освідчення в любові». Площу прикрашали 

265 повітряних кульок у формі серця по кількості років заснування нашого 

міста. Усі бажаючі мали змогу зробити фото на пам»ять.  

Закоханих молодят, які уклали шлюб цього дня, привітали міський 

голова Андрій Райкович та начальник обласного управління юстиції Вадим 

Гуцул. Вони вручили парам подарунки та квіти. 

14 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи з нагоди Дня закоханих: ДЮК «Гірник» – виготовлення «валентинок»;                                   

ДЮК «Зоряний» – майстер-клас та конкурс «валентинок» «Я дарую Вам 

серце»; ДЮК «Промінь» – вікторина «З вірою та любов’ю»; ДЮК «Ровесник» 

– святкова розважальна програма та з нагоди Дня вшанування учасників 
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бойових дій на території інших держав: ДЮК «Скіф» – година вшанування та 

фотовиставка «Подвигам Вашим немає забуття»; ДЮК «Мрія» – бесіда. 

 

14 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

№ 4 – день приємних сюрпризів «Книга – кращий подарунок». 

Презентації книжкових новинок, книжковий фрі-маркет «Не можеш купити – 

прийди і візьми!», святкова акція «Кіт у мішку», під час якої кожен міг обрати 

собі у подарунок книгу-сюрприз, сховану під яскравою обкладинкою, 

буккросинг «Прочитав сам - передай іншому», свято книги для малечі та 

літературний турнір для старшокласників – ось далеко не повний перелік 

заходів, які підготували для відвідувачів бібліотекарі. Традиційно тривала 

доброчинна акція «Подаруй бібліотеці книгу», завдяки якій з початку року 

бібліотека отримала в дарунок від читачів близько 20 книг; 

№ 6 – фотозона «У вирі любові». Кожен користувач бібліотеки мав 

можливість сфотографуватися у святковій атмосфері з улюбленою книгою; 

№ 10 – година-спомин «Афганістан в моєму серці живе» з нагоди                         

30-річчя виведення військ колишнього СРСР з республіки Афганістан. 

Учасники заходу з повагою зустріли воїна-інтернаціоналіста Василя 

Вікторовича Вовченка, який поділився своїми спогадами. Присутні 

переглянули документальні відеофрагменти про війну та вшанували 

хвилиною мовчання пам’ять тих, хто поліг в афганських ущелинах. Захід 

супроводжували вірші та пісні про афганську війну. Юних користувачів 

зацікавила виставка «Відлуння афганських гір». Тут експонувалися особисті 

речі, нагороди,  документи воїнів-інтернаціоналістів, замітки та книги про ті 

події; 

№ 8 – мультимедійна забава «Під прицілом Купідона». Під такою 

назвою відбулося засідання новоствореного чоловічого клубу за інтересами 

«FORWARD». Воно було присвячене найромантичнішому святу – Дню 

Святого Валентина. Бібліотекар абонемента розповіла присутнім історію 

виникнення свята закоханих, ознайомила з творчістю всесвітньо відомих 

письменників, які присвятили свої твори коханню. Звучали сонети Шекспіра, 

вірші Т.Г.Шевченка, О.С. Пушкіна, Лесі Українки. 

Члени клубу прийшли зі своїми коханими жінками, яким весь час 

приділяли увагу, дарували валентинки, романтично зізнавались у коханні. 

Також закохані дискутували на тему: «Кохання – це…».  

 

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та   

30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з республіки Афганістан 

 

14 лютого в приміщені Міської ради міста Кропивницького відбулися 

урочистості з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав та  30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з республіки 

Афганістан. 
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Перед присутніми виступили міський голова Андрій Райкович та голова 

Кіровоградської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану 

Володимир Черноморченко. 

Під час урочистостей було вручено матеріальну допомогу 68 учасникам 

бойових дій в республіці Афганістан по 1000 грн кожному, 6 сім'ям загиблих 

учасників бойових дій в республіці Афганістан по 5000 грн кожній та                             

2 сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО по 5000 грн кожній на загальну 

суму 108,00 тис. грн. Для учасників заходу відбувся концерт за участю 

муніципального професійного духового оркестру та його солістів. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

14 лютого 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, представника поліції 

проведено рейдове відстеження території по вул. Євгена Тельнова (на 

території АС – 2, вздовж ринку «Черемушки») щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. 

Під час рейду за  фактом виявлених порушень складено протоколи про 

адміністративні правопорушення, а саме: спеціалістами спеціалізованої 

інспекції 2 протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, спеціалістом управління  торгівлі та побутового 

обслуговування населення 1 протокол за ст. 155 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Торгівля в неустановленому місці по вул. Євгена Тельнова була 

призупинена. 

 

   Освіта 

 

14 лютого на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” за участю 

начальника управління освіти Лариси Костенко відбулась дискусійна панель 

«Електронні освітні ресурси для Нової української школи». Тренінг 

«Можливості MozaBook для заступників директорів та учителів природничої 

галузі» провів тренер компанії EdPro, Diamondmoza Learn ICT Expert Дмитро 

Галько.  

Тренінг складався з трьох частин. До участі у першій частині були 

запрошенні заступники директорів закладів загальної середньої освіти, а до 

другої та третьої - вчителі хімії , біології та вчителі географії відповідно. 

Дмитро Галько провів лекцію-демонстрацію можливостей програми 

MozaBook, призначеної для підготовки та проведення уроків у школі. Експерт 
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продемонстрував основні можливості програми, розкрив переваги її 

використання на уроках, розповів про наявні варіанти використання в школах 

України.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 
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