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                              за 28 липня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

28 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького. 

На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                             

24 питання, серед яких: про нагородження Калапи С.Г.; про порядок 

проведення міського конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста 

Кропивницького; про надання грошової допомоги членам сімей загиблих 

(померлих) та зниклих безвісти учасників АТО, ООС до Дня незалежності 

України; про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького тощо. 

 

28 липня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося засідання конкурсної комісії на здобуття міської премії 

фотохудожників імені Василя Ковпака. 

У другому міському конкурсі фотомистецтва брали участь четверо 

майстрів об’єктива. Редакція вісника «Вечірня газета» делегувала для участі                                     

у творчому змаганні власного фотокоресрондента Олександра Шулешка. 

Національну спілку фотохудожників України представляв голова обласної 

організації Олег Шрамко. Серйозну конкуренцію їм створили фотограф – 

волонтер проєкту «Баба Єлька», позаштатний кореспондент «Нової газети» 

Олександр Майоров і фотограф та дизайнер рекламної агенції «Антураж А» 

Сергій Марущак. 

За результатами голосування перемогу з перевагою в один голос і звання 

лауреата  міської премії фотохудожників імені Василя Ковпака у 2020 році 

здобув Олександр Шулешко. 

Вручення диплома і грошової частини премії відбудеться під час 

засідання сесії міської ради. 
 

28 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна відбулося засідання 

робочої групи з вивчення питання щодо виявлення неогороджених недобудов, 

до яких є вільний доступ, та встановлення їх власників.  

Заслухано інформацію керівника Кіровоградського Регіонального 

Управління Держмолодьжитло щодо недобудови по вул. Васнецова, 8 та 

представника ГУНП в Кіровоградській області стосовно огородження 

багатоповерхового будинку по вул. Степняка-Кравчинського, 31. 
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Розглянуто питання про коригування загального переліку недобудов, які 

становлять небезпеку для жителів міста.  
 

28 липня відбулося вшанування пам’яті відомого українського 

політичного та громадського діяча, прозаїка, драматурга та художника 

Володимира Кириловича Винниченка. З нагоди 140-річчя від дня народження 

видатного земляка секретар міської ради Андрій Табалов та заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін 

поклали квіти до підніжжя пам’ятника Володимиру Винниченку.   
 

28 липня начальник відділу фізичної культури та спорту управління 

молоді та спорту Славік Іванов провів нараду з керівниками підпорядкованих 

спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про подовження дії карантину з 01 по 31 серпня 

2020 року на території міста з метою запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 та посилення контролю за виконанням 

карантинних заходів; про формування нових штатних розписів; про 

забезпечення технічного обслуговування вогнегасників; про забезпечення 

своєчасної повірки лічильників; про підготовку до опалювального сезону 

2020/2021 року; про відзначення Дня Незалежності Україні.  

 

28 липня відбувся брифінг заступника начальника спеціалізованої 

інспекції Олександра Брюховецького. Мова йшла про боротьбу зі стихійною 

торгівлею в місті Кропивницькому. 

За інформацією Олександра Брюховецького, єдиною результативною 

формою роботи разом з представниками поліції, Держпродспоживслужби                      

і управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій є блокування від 

самого ранку початку роботи стихійної торгівлі. Таким чином, тримається                                  

під контролем ситуація на трьох локаціях: біля ринків «Черемушки» та 

«Центральний» та по вулиці Вокзальній, між ринком «Босфор» і                         

магазином «АТБ». 

 

Події суспільно-політичного життя 

До 140-річчя від дня народження Володимира Винниченка 

 

28 липня у міському літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-

Карого відбулася презентація виставки «Бо я – українець», присвяченої        

140-річчю від дня народження Володимира Винниченка.  

Учасники презентації мали змогу ознайомитися з працями відомих 

літературознавців, які досліджували життєвий шлях та творчість знаного 

письменника і політика, матеріалами численних наукових конференцій, 

присвячених Володимиру Кириловичу.  
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Через обмеження, пов'язані з карантином, презентація виставки 

проходила у дещо незвичному форматі. Була запрошена обмежена кількість 

осіб. Громадський діяч, кандидат історичних наук, краєзнавець Юрій 

Митрофаненко розповів про досягнення Винниченка-політика та про його 

роль у національному відродженні нашої країни. З літературознавчими 

аспектами творчості Володимира Кириловича присутніх ознайомив викладач 

кафедри української літератури ЦДПУ ім. Володимира Винниченка, кандидат 

філологічних наук Олександр Ратушняк. Про винниченкознавство кінця                 

1980-х – поч. 1990-х років розповів відомий краєзнавець, лауреат 

журналістської премії ім. В. Винниченка Федір Шепель. 

Виступ заступника директора обласного краєзнавчого музею з обліку і 

збереження музейних предметів Павла Рибалки був присвячений колекції 

особистих речей письменника, які потрапили до провідного музею області 

завдяки літературознавцю та громадському діячу Володимиру Панченку. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 28 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» 

проведено рейд - відстеження по вулиці Вокзальній, біля магазину “АТБ”                    

та вздовж будинку 37/16, з припинення несанкціонованої торгівлі.         

 Під час проведення рейду несанкціонована  торгівля за вказаною 

адресою не здійснювалась.   

 Оскільки на майданчику по вул. Похитонова були припарковані  легкові 

автомобілі, торгівці реалізовували плодоовочеву продукцію поблизу 

майданчика. 

Рейдовою групою проведене обстеження щодо ліквідації 

несанкціонованої виносної торгівлі по вул. Академіка Тамма, 23, біля кафе 

“Граф”.    

 Спеціалістом спеціалізованої інспекції складено протокол  за  статтею 

152  Кодексу України про адміністративні  правопорушення на торгівця 

плодоовочевою продукцією. З громадянкою, яка здійснювала торгівлю                                

у невстановленому місці, проведена роз’яснювальна та попереджувальна 

робота стосовно заборони несанкціонованої торгівлі на тротуарах, газонах та 

біля житлових будинків.      

 

 

 

Начальник організаційного відділу         Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 


