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  08-09 травня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 08 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. 

 Розглянуто питання про дитячий будинок сімейного типу Іващенко. 
 

08 травня під головуванням заступника голови Подільської районної                      

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 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: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 14 (призначено - 14); житлових субсидій – 21 

(призначено - 17) та пільг – 1 (призначено - 1). 

 

08 травня під головуванням заступника голови Подільської районної               

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної                        

у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуті 8 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Правилами благоустрою міста. 

На 4-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, одну справу закрито, розгляд                   

3-х протоколів перенесено на наступне засідання комісії. 

 

                               Події суспільно-політичного життя 

        Діяльність політичних партій 

 

09 травня з 11.00 до 17.00  в селищі Гірничому проводилися святкові 

заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 

організовані депутатами фракції «Наш край» Міської ради міста 

Кропивницького. В них брали участь: секретар міської ради Андрій Табалов, 

голова фракції «Наш край» Вадим Дрига, депутати фракції – Григорій 

Сергієнко, Олег Краснокутський, Валерій Шутка, заступник голови 
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Подільської районної у м.Кропивницькому ради Артем Постолатій, начальник 

ЖЕКу № 9 Юрій Сидоренко. 

Перед присутніми виступали художні колективи  «Гірничанка» та 

«Горицвіт», а також творча молодь. 

Закінчився захід частуванням учасників кашею та морозивом. 

 

09 травня о 09.00 на меморіальному комплексі «Фортечні вали»                               

з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні представники 

місцевих осередків політичної партії «Ліва опозиція» поклали квіти до Вічного 

вогню та пам’ятного знака «Жертвам фашизму». В заході брав участь лідер 

політичної партії «Ліва опозиція» П.Симоненко. 

Захід проводився з прапорами, на яких була зображена символіка 

політичної партії «Ліва опозиція» та гасло «Наша мета – соціалізм». Попереду 

колони розгорнули банер «9 травня. Парад переможців». Учасники несли 

таблички з портретами людей, які брали участь у Другій світовій війні. 

Кількість учасників до 60 осіб. 

 

Конфесії та міжконфесійні стосунки 

 

09 травня о 08.10 на меморіальному комплексі «Фортечні вали»                               

з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

священнослужителі Кіровоградської єпархії УПЦ та віряни здійснили 

покладання квітів до Вічного вогню. Також священослужителями було 

проведено панахиду за жертвами Другої світової війни. 

В заході брали участь до 70 осіб. 

 

До Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом                                

у Другій світовій війні 

З 02 по 08 травня в рамках обласної акції «Зірка пам’яті» учні-

волонтери закладів загальної середньої освіти відвідували підопічних 

ветеранів Другої світової війни, які проживають у мікрорайоні розташування  

закладу освіти, та надавали їм посильну допомогу.  

08 травня на території Рівнянського кладовища  пройшла поминальна 

панахида за жертвами Другої світової війни та військовослужбовцями, які 

загинули під час проведення ООС (АТО) на сході України. 

Представники міської та обласної влади, військові, волонтери, місцяни 

зібрались, аби вшанувати подвиг військовослужбовців, які загинули під час 

захисту незалежності України. Присутні вшанували пам»ять загиблих 

хвилиною мовчання. Керуючий Кропивницькою єпархією Православної 

Церкви України, єпископ Кропивницький і  Голованівський                                     
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Марк відслужив молебень за воїнами. Завершився захід покладанням квітів на 

могили загиблих військовослужбовців. 

 

08 травня представники дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, 

спортивних організацій вшанували пам»ять загиблих воїнів, урочисто 

поклавши квіти на їх могили на меморіальному комплексі «Фортечні вали».  

 

08 травня в закладах загальної середньої освіти міста відбулися уроки 

пам’яті та урочисті заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення    і  74-ї  річниці 

Перемоги над нацизмом у Другій  світовій війні. 

 

08 травня учні закладів освіти поклали квіти до пам’ятників та 

пам’ятних знаків, меморіальних дощок, місць поховань, що увічнюють 

пам’ять про події часів Другої Світової війни.  

08 травня на стадіоні «Зірка» відбувся мітинг та урочисте покладання 

квітів до пам'ятника воїнам-спортсменам, загиблим на фронтах Другої світової 

війни.  

У заході брали участь члени міської організації ветеранів фізичної 

культури, спорту та війни, тренери-викладачі дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, спортивна громадськість міста. 

До присутніх з вітальним словом звернулися заслужені працівники 

фізичної культури і спорту України Володимир Ковальов і Юрій Махно, а 

ветеран спорту Микола Кукуруза продекламував вірші воєнних років. 

 

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

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Надія» – розміщення вітальних газет у мікрорайоні                                  

вул. Бєляєва;  ДЮК «Гірник» – година пам’яті «Про події Другої світової 

війни. Історія моєї родини»; ДЮК «Юність» – тематична година пам’яті 

«Уклін живим, загиблим слава»;  ДЮКи «Гермес» та «Чайка» – розміщення 

вітальних газет у мікрорайоні вул. Волкова. 

Педагоги і вихованці поклали квіти: ДЮК «Мрія» - до пам’ятника 

воїнам-спортсменам на стадіоні «Зірка», ДЮК «Чайка» - до пам’ятника 

«Катюша»; ДЮК «Гермес» - до пам’ятника Невідомому воїнові. 

 

 08 травня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 19 – патріотичний рейд «Живуть герої поряд з нами». Організатори 

заходу з дітьми вітали ветеранів квітами та подарунками та згадували подвиги 

тих, хто боронив рідну землю та врятував наступні покоління від 

фашистського поневолення; 
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 № 16 – слайдова презентація «І пісня йшла дорогами війни». Протягом 

дня відвідувачі бібліотеки мали змогу ознайомитися з виставкою «Салютує 

весна Перемоги», відповідний настрій створював перегляд слайдової 

презентації "І пісня йшла дорогами війни". Організатори заходу оформили 

фотоколаж «Зупинити на мить війну»; 

 № 13 – героїчна сторінка «Ми пам'ятаємо». В День пам’яті та 

примирення працівники бібліотеки-філії відвідали ветерана війни Віру 

Іванівну Цирульову, якій виповнилось 93 роки. Всі разом переглянули 

відеоролик-подарунок, створений бібліотекарями. 

 

08 травня о 22.00 на площі Театральній керівництво області та міста, 

представники трудових колективів, громадськості, студентської молоді брали 

участь у загальнонаціональній акції “Перша хвилина миру”. 
 

09 травня о 09.30 відбулася урочиста хода від площі Героїв Майдану до 

меморіального комплексу «Фортечні вали» та покладання квітів до Вічного 

вогню, пам'ятників «Багнет» і «Жеpтвам фашизму». Хвилиною мовчання 
присутні вшанували загиблих захисників Укpаїни в усі часи. 

Відбулося урочисте стройове проходження переможців сьомого 

міського військово-патріотичного конкурсу строю та пісні «Майбутній 

захисник України». 

Учні закладів загальної середньої освіти міста вітали ветеранів квітами.  

На правому пагорбі, при вході на меморіал,  міська станція юних техніків 

оформила композицію «Дякуємо за перемогу!» та організувала виставку 

історико-технічного стендового моделізму.  

У заходах брали участь: керівництво області та міста, депутати обласної, 

міської та районних у місті рад, представники ветеранських організацій, 

трудових колективів підприємств, установ, організацій, осередків політичних 

партій, релігійних громад, громадських організацій, студентської молоді, 

громадськість міста. Загальна кількість учасників — близько 3-х тисяч осіб. 
 

09 травня на Фортечних валах відбулася святкова торгівля, в якій брали 

участь 14 суб’єктів підприємницької діяльності. 
 

09 травня педагоги і студенти Кропивницького інженерного коледжу 

поклали квіти до пам’ятника «Катюша», а Кіровоградського кооперативного 

коледжу економіки і права ім. М.П. Сая - до пам’ятника Невідомому воїнові. 

 09 травня у бібліотеці-філії № 10 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького було проведено день історичної пам»яті                      

«Ви перемогли – ми пам'ятаємо». Під час заходу звучали пісні часів війни та 

вірші про героїзм нашого народу. Про участь земляків у війні учасники заходу 

дізналися з матеріалів виставки «Перемога в серцях поколінь». Закінчився 
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захід врученням квітів та подарунків ветеранам. Скуштували й страви з 

польової кухні. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 08 травня проведено рейдове відстеження щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі  продовольчими та непродовольчими товарами по 

вул. Космонавта Попова (біля поліклініки № 5).  

Під час рейду несанкціонована торгівля плодоовочевою та молочною 

продукцією, квітами була припинена.   

Громадяни, які здійснювали торгівлю в недозволеному місці,   перейшли  

на територію торговельного майданчика по вул. Космонавта Попова. 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

  08 травня 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: Тепличної, Енергетиків, Дагестанської, Євгена 

Тельнова, Космонавта Попова, Преображенської, Покровської, тупика 

Київського та провулків Дагестанського і Кабардинського. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 2 протоколи про адміністративні правопорушення за дії, передбачені 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано 

38 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.   

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                    О. РАЗУМЕНКО 


	Події суспільно-політичного життя

