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ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                     04 березня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

04 березня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з 
секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 
ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: проведення на 
минулому тижні засідання Ради регіонального розвитку області за участю 

Президента України Порошенка П.О. та поставлених ним завданнях, які 
повинні лягти в основу програми соціально-економічного розвитку міста; 
забезпечення комунального порядку; ремонту доріг; забезпечення                             
ТОВ «Екостайл» своєчасного вивезення твердих побутових відходів; 
обмеження руху великовагового транспорту через територію міста; 
підготовки до проведення заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня та 
205-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка; проведення 
роз»яснювальної роботи щодо грошової оцінки землі та інших. 

Розглянуто питання про основні показники розвитку галузі фізичної 
культури і спорту міста Кропивницького в 2018 році та заходи, які 
плануються до реалізації в  2019 році.              

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

03-04 березня в м. Черкаси проходила відкрита першість Черкаської 
області з легкоатлетичного двоборства серед юнаків та дівчат 2004 р.н. та 
молодших. Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 2» зайняли призові місця: Карандукова Анна - І місце                       
у бігу на 60 м + стрибок у довжину, Карандуков Дмитро - ІІІ місце у бігу на  
60 м + стрибок у довжину, Лізогуб Ірина - ІІІ місце у бігу 60 м + біг 800 м, 

Рисленко Валентина - ІІІ місце у бігу 60 м + штовхання ядра, Дмитрашко 
Валерія - ІІІ місце у  бігу 60 м + біг 200 м.  

 

04 березня в СДЮСШОР «Надія» розпочався чемпіонат України зі 
спортивної гімнастики серед дорослих спортсменів. У змаганнях беруть 
участь 137 атлетів із 18-ти областей України та міста Києва. 

В урочистому відкритті турніру брали участь: перший заступник 
голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Коваленко, заступник 
начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації 



2 

 

Уляна Соколенко та начальник відділу фізичної культури та спорту 
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Славік 
Іванов. 

Змагання триватимуть до 07 березня 2019 року. 
 

04 березня на базі комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 4» управління молоді та спорту Міської ради міста 
Кропивницького відбулося свято маленьких красунь 2008-2010 р.н., у якому 
брали участь п’ять команд,  сформованих із учнів закладів загальної 
середньої освіти № 14, 29, 31 міста Кропивницького, та дві команди з м. 

Помічної. Дівчата змагалися в естафетах: техніка ведення м’яча, техніка 
передачі м’яча, подвійний крок. Змагання проходили у формі рухливої гри. 

Учасники заходу нагороджені дипломами управління молоді та спорту 
Міської ради міста Кропивницького, а також отримали сувеніри від 
обласного відділення НОК України та солодощі від меценатів. 
 

04 березня на площі перед міською радою відбулися проводи зими 

«Свято Колодія». У святковому заході брали участь учні та викладачі шкіл 
естетичного виховання, закладів загальної середньої, дошкільної та 
професійної освіти, вихованці дитячо-юнацьких клубів, творчі колективи, 

спортсмени, торговельні підприємства.  
Гостей свята частували варениками, налисниками, млинцями, гарячими 

напоями, українськими стравами, святковими пряниками та медовими 
пастами, а розважали смачними та веселими іграми “Вгадай начинку”, 

“Дірочки в сонячних млинцях” та “Хто найшвидше з’їсть млинці”, 

спортивними забавами та майстер-класами. 

 

 04 березня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого 
міста Кропивницького відбулася виставка «Війна за свободу Болгарії                   
1877-1878 рр. у творах художників ХІХ-ХХ ст. та спогади про війну її 
учасника Миколи Садовського». 

Серед представлених репродукцій дев’ять робіт уродженця Малої 
Виски, заслуженого художника України Петра Оссовського, чий дід визволяв 
Болгарію. Про історію здобуття незалежності болгарами розповів ініціатор 
створення виставки та видання однойменного альбому, очільник болгарської 
общини Сергій Осадчий. 

 Науковець музею Наталія Мельниченко розповіла про участь у 
визвольній війні земляків - видатного українського актора та режисера 
Миколи Садовського та випускника Єлисаветградського кавалерійського 
юнкерського училища, небожа Тараса Шевченка Йосипа Шевченка. Імена 
обох пов’язані з будинком Тобілевичів, у якому нині знаходиться музей.  

 Звучали на заході пісні та вірші на болгарській та українській мові. 
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04 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 
заходи: ДЮК «Промінь» – семінар-практикум з напрямків боротьби;                         
ДЮК «Гермес» – ігрова розважальна програма до Міжнародного жіночого 
дня; ДЮК «Надія» – змагання з таеквон-до «Сила та здоров’я».  

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

З 04 березня по вул. Великій Перспективній, напроти приміщення                      
ПАТ «Укртелеком», розпочалася святкова торгівля сувенірною продукцією 

до  Міжнародного жіночого дня, яка триватиме до 08 березня 2019 року.                              
У святковій торгівлі беруть участь 6 суб"єктів господарювання міста. 

  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 

 


