
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                     28 лютого 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

28 лютого 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 керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про приєднання до Європейської Хартії рівності 

жінок і чоловіків у житті місцевих громад; про внесення змін та доповнень                 

до Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання; про 
затвердження Статуту комунального закладу «Кропивницький  культурно-

дозвілєвий центр»; про затвердження Положення про департамент з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького в новій редакції; про затвердження Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції;  

про доповнення до Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького              

з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік; про припинення 

комунального закладу «Центральна міська лікарня м.Кіровограда» шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство;                   

про припинення Кіровоградської дитячої міської лікарні шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство;                  

про припинення комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни 

м. Кропивницького» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство; про звіт щодо діяльності постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 28 лютого 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 

Кропивницького. Розглянуто 197 звернень депутатів міської ради. Погоджено 
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надати допомогу 188 громадянам, відмовлено в надані допомоги одному 

громадянину, направлено на доопрацювання 8 звернень. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Вибори 

 

28 лютого з 15.30 до 18.30 на площі Героїв Майдану у рамках 

передвиборної агітації проводилася зустріч кандидата на пост Президента 

України Петра Порошенка  з мешканцями міста.  

У заході брали участь: народний депутат України Костянтин Яриніч, 

голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, 

міський голова м.Кропивницького Андрій Райкович, громадськість міста.  

У концертній програмі виступили співаки Тарас Петриненко, Тетяна 

Горобець та гурт «Плач Єремії».  

Кількість учасників – до 3000 осіб. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

27-28 лютого в м. Києві проходили Всеукраїнські ігри з єдиноборств 

серед школярів "Combat Games" 2018-2019 років з дзюдо. 

В змаганнях брали участь 169 учасників з 18-ти областей,                                             

в т.ч. 2 вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 міської ради». Вихованець даної спортивної школи 

Нікіта Твердоступ став бронзовим призером (тренер-викладач Долгіх В.В.) 

 

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

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Зоряний» – конкурс «Чарівні прикраси для маленької модниці 

– вироби з бісеру»; ДЮК «Промінь» – тренінг - підготовка до чемпіонату 

України з хортингу. 

 

28 лютого у бібліотеці-філії № 2 відбувся автор-бренд-шоу «Феномен 

Володимира Івасюка, або «Червона Рута». Захід розпочався з легендарної 

пісні «Червона Рута», автором і композитором якої був Володимир Івасюк. 

Члени клубу та усі присутні переглянули відео «Історія без цензури. 

Володимир Івасюк - оберіг української пісні», слухали пісні у виконанні 

відомих українських артистів. У залі звучали вірші Володимира Квітневого 

«Червону руту не шукайте» та Михайла Рогатинського «Мелодії, що завжди 

будуть                           з нами». Завершився захід оглядом видань творів 

Володимира Івасюка і літератури про нього та його піснею «Пісня буде 

поміж нас».  
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

     

28 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, представників міської дружини та 

Кропивницького міського управління Держпродспоживслужби (відділ 

безпечності харчових продуктів) проведено рейдове відстеження території 

вздовж вул. Космонавта Попова та вул. Генерала Жадова щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, 

дотримання суб`єктами господарювання правил торгівлі. 

Під час рейду за фактом виявлених порушень (торгівля яблуками, 

живою рибою) складено 2 протоколи про адміністративні правопорушення 

спеціалістами спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького                     

за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

28 лютого директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі онлайн 

нараду із заступниками директорів закладів  загальної середньої освіти міста 

з виховної роботи. Розглянуто питання про підведення підсумків міського 

етапу конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої». 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 

 


