
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 28 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

28 січня під головуванням міського голови Андрія Райковича 
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 
Кропивницького. 

На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 37 проєктів 
рішень. Прийнято - 36, серед яких: про організацію навчання населення                            
з цивільного захисту міста у 2020 році; про забезпечення функціонування 
системи військового обліку на території м. Кропивницького у 2020 році;                  
про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав; про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами Кіровоградській обласній філармонії. 

 

28 січня відбулося чергове засідання сесії Новенської селищної ради.  

На засіданні був присутній і міський голова Кропивницького Андрій 

Райкович.  

 Зареєструвалися 22 селищних депутати. Вони затвердили бюджет 
селища і перейшли до розгляду головного питання – приєднання до громади 

Кропивницького, через яке у народних обранців та тих, хто їх обирав – 

жителів селища  Нового, останнім часом тривав затяжний конфлікт. В 

результаті тривалого обговорення 22 депутати одноголосно підтримали 

об’єднання. Місто і селище стануть єдиною громадою від першого березня 
поточного року. 

 

28 січня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 
Розглянуті питання: про вжиття протиепідемічних заходів щодо 

профілактики захворюваності на грип/ГРВІ вихованців ДЮСШ; про 

недопущення випадків використання комунальних закладів для проведення 
політичних та агітаційних заходів; про своєчасну сплату працівниками                           

платежів за комунальні послуги; про проведення позапланових навчань щодо 

дій у випадках виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

           28 січня  заступник  начальника  управління  молоді  та  спорту 

Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління  молоді  
та  спорту Людмила  Дорохіна  провели нараду з  педагогами-організаторами 

та  керівниками гуртків КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем                       

проживання  Міської  ради  міста  Кропивницького».  
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Розглянуті  питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; 
про планування виховних  заходів   на   наступний тиждень. 

 

28 січня відбулась прес-конференція начальника управління охорони 

здоров'я Оксани Макарук, позаштатного міського інфекціоніста Ірини 

Панченко та директора Кіровоградського обласного лабораторного центру 

Івана Касьяненка. Мова йшла про рівень захворюваності на ГРВІ/грип                           

у місті Кропивницькому та про запобігання випадків захворювання                                    
на коронавірус. 
 

28 січня відбулась прес-конференція начальника управління освіти 

Лариси Костенко, доктора філологічних наук, професора, ректора 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
В.Винниченка Олега Семенюка та доктора педагогічних наук, професора, 
завідувача кафедри соціальної роботи, соціальної підготовки та психології 
Олександра Рацула. Мова йшла мова про старт другого фестивалю соціальної 
реклами «Майбутнє за молоддю». 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 28 січня в  КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання  Міської ради  міста   Кропивницького»  були проведені  заходи: 

виховна година «Будь патріотом – пам’ятай Героїв» (ДЮК «Україна»);                       

виховна година «Вшанування пам’яті Героїв Крут» (ДЮК «Зоряний»);             

конкурс  дитячих  малюнків  «Родина  очима  дитини» (ДЮК «Скіф»).    

    

 28 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 
системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 12 – історичні паралелі «Герої Крут та Майдану»;  

 № 13 – інформаційна година «Крути: наша слава, наша історія». 

 Згадати славну сторінку історії допомогла розповідь співробітника 
музею музичної культури імені Кароля Шимановського Олени Классової.  
Переглянувши презентацію «Пам’ятай про Крути», читачі зрозуміли, що це 
не міфічні чи вигадані персонажі, про які пишуть в книжках, це реальні 
юнаки, які пожертвували своїм життям заради України, стали легендою для 
наступних поколінь борців за незалежність. Вони - Герої Крут, стали 

першими кіборгами у нашій історії, з ними порівнюють захисників 
Донецького аеропорту. 
 Також до уваги читачів було оформлено тематичну викладку книг 
«Навіки молоді - Герої Крут». Під час заходу пам’ять полеглих Героїв 
вшанували хвилиною мовчання; 
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 центральна бібліотека – відеопортрет героїв «Їх перший бій – останній 

бій». 

 Бібліотекарі обговорювали зі студентами будівельного коледжу одну                   
з трагічних сторінок історії України – бій під Крутами. Молодь переглянула 
фільм «Крути – молода кров» про 300 курсантів військової школи, студентів             
і гімназистів, які прийняли на полі нерівний бій із майже 5-тисячною 

більшовицькою армією, відстоюючи право українського народу жити                              

у власній державі. 
 Розповіли бібліотекарі і про долю нашого земляка – Володимира 
Шульгина, який під Крутами поклав своє життя за Батьківщину. 
 На завершення заходу присутні хвилиною мовчання вшанували як 
Героїв Крут, так і загиблих бійців ООС 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

28 січня робочою групою 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 підрозділів поліції (патрульна поліція 
та дільничний офіцер поліції) припинено несанкціоновану торгівлю 

яблуками на перехресті вулиць Преображенської та  Великої Перспективної. 
У порушника вилучено 80 кг яблук.    

За торгівлю з рук у невстановленому місці дільничним офіцером 

поліції складено протокол за статтею 160 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 
Товар знаходиться на відповідальному зберіганні на ринку 

«Шахтарський» КП «Ринково-побутові послуги» Міської ради міста 
Кропивницького. 

  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 

 


