
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

  за 16 листопада 2017 року  

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

          16 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось 

засідання комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Кропивницького.   

Комісія прийняла рішення: погодити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за              

7 адресами;  відхилити пропозиції робочого органу щодо встановлення 

пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 4 адресами; погодити 

пропозиції робочого органу щодо зміни містобудівної ситуації (місце 

розміщення рекламного засобу) за 1 адресою. погодити пропозиції робочого 

органу щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами за 9 адресами.  

 

16 листопада в приміщені Кіровоградської міської ради відбулось 

засідання Молодіжної ради при виконавчому комітеті Кіровоградської 

міської ради, на якому члени Молодіжної ради презентували та 

обговорювали свої проекти, три найкращих з яких будуть реалізовуватися 

протягом року; обговорювали організацію та проведення конкурсу «Кращий 

студент» та балу до Дня закоханих. 

 

16 листопада в приміщені Кіровоградської міської ради за участю 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради Альвіни Бондаренко 

відбулося навчання для посадовців міської ради на тему: «Дотримання 

законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання 

корупції». Навчання провів Ворона Сергій Павлович, виконуючий обов’язки 

директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

 
  

Події суспільно-політичного життя                                                                                         

До свят 

         16 листопада в приміщенні Кіровоградської обласної філармонії за 

участю міського голови Андрія Райковича відбулися обласні урочитості з 

нагоди Дня працівників сільського господарства. Міський голова привітав з 

професійним святом представників професії хліборобів та вручив кращим з 

них відзнаки Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету. 
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 Освіта 

16 листопада в приміщенні Кіровоградської обласної філармонії за 

участю заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Наталії  Дзюби відбулися урочистості з нагоди 25-річчя від дня 

заснування комунального закладу „Навчально-виховне об’єднання 

„Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня 

„Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання „Контакт” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

та посвята в гімназисти. 

Колективу закладу вручено сертифікат на 10 000 гривень, а кращі 

педагоги відзначені Грамотами управління освіти. 

 

Конфесії та міжконфесійні стосунки 

        16 листопада біля Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці 

УПЦ члени міської громадської організації “Захисник Вітчизни та її 

суверенітету”, обласного осередку ГО "Дія", громадські активісти проводили 

акцію протесту проти “поширення в регіоні сепаратистської ідеології”. 

        Через канцелярію єпархії учасники акції передали звернення до 

митрополита Іоасафа, у якому висловили обурення недавнім його візитом до 

країни агресора Росії та закликали до публічних вибачень за те, що його 

підпис з'явився під вітальним листом до президента Росії В. Путіна, де   

диктатора називають миротворцем. Кількість учасників – 15 осіб. 

        Акція проводилася під лозунгами: “Іоасаф — це Путін”, “Москальські 

попи, геть з України”, “Геть московського попа Іоасафа з Кропивниччини”, 

“Кропивничани! Стоп сепаратизм! Чому ви відвідуєте храми, настоятель 

яких підтримує окупанта?”. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

         16 листопада в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Скіф» – конкурс малюнку «Дорожні знаки – твої 

друзі»; ДЮК «Гермес» – круглий стіл на тему: «Ні - насильству в сім’ї»; 

ДЮК «Ровесник» – виховна година до Дня толерантності «Будемо 

толерантними!»; ДЮК «Надія» - спортивно-розважальна програма «Сила та 

здоров’я». 

        16 листопада в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання           

№ 15 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 

комбінованого типу, дитячий юнацький центр «Явір» спільними зусиллями 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області та 

міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» проведено 

спортивно-масові заходи «Олімпійський день здоров'я». Школярі 

продемонстрували свої вміння у змаганнях із дартсу, фрізбі, стрибках на 

скакалці, баскетбольних і футбольних вправах, спортивних естафетах і 

відповіли на запитання олімпійської вікторини. 
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Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри 

від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. 

 

        16 листопада у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були 

проведені заходи: № 12 – День добрих сюрпризів «Добро хай виплесне з 

вінця» та День інтернету «Покоління Google обирає». Для присутніх на 

заходах діяла акція безкоштовного запису «Святковий бонус» – всі, хто 

вперше відвідав бібліотеку 16 листопада, отримали читацький квиток у 

подарунок. 

№ 5 – бесіда-коучинг «Толерантність як основа сучасного світу». Читачі 

ознайомилися з викладкою літератури «Толерантний світ-гармонійний світ», 

з вправами «Знайомство» та «Звали, звати, кликати будуть...»; створили 

плакат-колаж «Толерантність», який яскраво відтворив розуміння дітьми 

дружби; пограли у гру «Різноманітність»; прийняли участь у тренінгових 

вправах - «Давайте пофантазуємо...» і «Камінчик у черевичку». На згадку про 

бесіду – коучинг бібліотекарі вручили дітям пам’ятку «Дієта» для 

толерантних».    

№ 11 – філософський стіл «Мій формат спілкування – етнотолерантність». 

На заході було представлено багато тематичної літератури. Діти здійснили 

віртуальну подорож містами України, взяли участь у змаганнях «Хто краще 

знає літературних героїв», «Казкові освідчення» та  конкурсі малюнків на 

асфальті. 

 

 

     

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                         А.Бондаренко 
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