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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
24 січня відбулася прес-конференція секретаря Кіровоградської міської 

ради Андрія Табалова. Мова йшла про підсумки його роботи за 100 днів на 

посаді секретаря міської ради. 

 За цей час Андрій Табалов розглянув 142 звернення від мешканців міста, 

з яких 81 було вирішено. Від депутатів міської ради за звітний період надійшло                                 

455 звернень і 187 запитів. Проведено два депутатських дні, на яких 

розглянуто питання щодо роботи Завадівського сміттєзвалища та                                      

КП "Теплоенергетик", та одну виїзну робочу зустріч на території пологового 

будинку № 1. 

 За інформацією Андрія Табалова, станом на 31 грудня 2016 року на 

розгляд міської ради надійшла 71 електронна петиція, з яких 17 набрали                           

450 і більше підписів громадян. 54 петиції, що не набрали достатньої кількості 

голосів, були розглянуті за процедурою опрацювання звернень громадян. 

 

24 січня у відділі сім’ї та молоді відбулась нарада з керівниками гуртків 

та секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: 

аналіз заходів, проведених за минулий тиждень, в тому числі до Дня 

Соборності України; про  підготовку до міської спартакіади «Юність» серед 

вихованців дитячо-юнацьких клубів; про контроль за температурним режимом 

у приміщеннях клубів та інші. 

 

24 січня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про прибирання від снігу та льоду територій, 

прилеглих до спортивних закладів, посипання протиожеледними сумішами 

тротуарів, ліквідацію бурульок на дахах; про відвідування учнями дитячо-

юнацьких спортивних шкіл навчально-тренувальних занять; про  стан 

захворювання на ГРВІ; про зміни в законодавстві щодо оплати праці та інші. 
 

24 січня під головуванням начальника відділу фізичної культури та 

спорту Сергія Колодяжного відбулося засідання організаційного комітету 

щодо роботи Кіровоградського міського центру фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх».  

Директор центру Микола Аношкін ознайомив присутніх з роботою 

закладу в 2016 році. З метою залучення до масового спорту широких верств 

населення, популяризації здорового способу життя, міським центром спільно 

з відділом фізичної культури та спорту і управлінням освіти міської ради, 

обласним відділенням НОК України, депутатами Кіровоградської міської ради 
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проведено 89 фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, у яких 

взяли участь близько 9 тис. осіб. 

Спільно з депутатами міської ради та меценатами протягом 2016 року в 

місті збудовано 16 та модернізовано 2 спортивних майданчики. На дані цілі 

використано з міського бюджету 169,8 тис. грн, а також позабюджетні кошти.  

На засіданні організаційного комітету затверджено план роботи 

міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» на 2017 рік. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

24 січня у дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді 

проведено майстер-клас з виготовлення поробок із яєчної шкарлупи. 

 

24 січня у дошкільному навчальному закладі № 70 «Оленка» проведено 

спортивно-масовий захід «Олімпійський день здоров'я», організований 

завдяки співпраці відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської 

ради, міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 

адміністрації дошкільного навчального закладу № 70 і відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області.  

Під час спортивного свята 65 дітей взяли участь у різноманітних 

спортивних конкурсах та естафетах на спритність, влучність, кмітливість. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а всі учасники заходу, які в 

цьому році стануть школярами, отримали «Олімпійські щоденники» та 

сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету 

України. Дитячому садку організатори спортивного свята вручили 

футбольний м’яч та літературу на олімпійську тематику.  

 

24 січня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС проведено заходи: 

№ 2 -  літературний екскурс «І ніч пливла безшумним пароплавом…» з 

нагоди 120-річчя від дня народження Євгена Маланюка. Бібліотекарі 

підготували літературний екскурс інтимної лірики Є. Маланюка, відео-

презентацію «Євген Маланюк - життєпис та творчість», огляд книжкової 

виставки «Євген Маланюк – самобутній митець української діаспори»  та 

рекомендаційний список літератури «Імператор залізних строф»; 

 № 13 -  історичне досьє «Хроніка Української революції 1917-1921». 

З читачами було проведено бесіду та продемонстровано їм відео презентацію 

про революційні події; 

центральна бібліотека - поетичний колаж «Нам треба берегти свою 

країну – соборну і єдину Україну». Відвідувачі бібліотеки переглянули 

відеофільм «Акт злуки УНР і ЗУНР» та книжкову виставку «Велична рідна 

Україна».  
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24 січня в рамках проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

української академічної музики «Класик-проект», присвяченого пам'яті Юлія 

Мейтуса,  у Кіровоградській музичній школі № 2 відбулися урочистості з 

нагоди 30-річчя народного меморіального музею Ю. С. Мейтуса «Музей 

творця музики». 

  Учасників заходу привітали: заступник начальника відділу культури і 

туризму Кіровоградської міської ради Неля Чорна, директор обласного 

краєзнавчого музею Наталія Агапєєва, голова обласної ради директорів 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Євгенія 

Малявкіна Є. та інші. 

Перед присутніми на заході виступили учні музичної школи № 2 з 

концертною програмою.  

 

Питання соціально-економічного стану 
 

Житлово-комунальне господарство 
 

24 січня інспектори спеціалізованої інспекції та працівники 

комунального підприємства “Кіровоград- Благоустрій” організували роботи з 

ліквідації небезпечних для життя і здоров’я пішоходів бурульок, що звисали з 

даху будинку по вулиці Великій Перспективній, 37/16. До роботи також 

долучилася і патрульна поліція. 

Станом на 24 січня інспектори виписали порушникам 10 протоколів і 

винесли 45 попереджень суб'єктам господарювання, які знаходяться 

переважно у центральній частині міста.  

Керівник спецінспекції Андрій Максюта назвав соціально 

відповідальними колективи ТЦ "Depo't", ТЦ "Манхетен, магазинів 

"Максідом", "Вересень", супермаркету "Копілка", аптеки "Інкопмарк-

медсервіс". Вони оперативно відгукнулися на заклик міської влади очистити 

від снігу і льоду території перед закладами.  

А ось керівництво "Укрпошти", магазинів "Оutlet MOD", "Укрзолото", 

"Екомаркет" не поспішають очищувати від снігу та льоду прилеглу територію. 

 

Підприємництво 

 

 24 січня в рамках роботи міського «Діалог-центру» за участю 

громадської організації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» 

,Кіровоградського представництва Групи компаній «Баланс»,                                               

ГУ ДФС у Кіровоградській області, Управління Держпраці в Кіровоградській 

області, Кіровоградського обласного відділення ФСС з ТВП, 

Кіровоградського об’єднаного УПФ України Кіровоградської області відбувся 

семінар для суб’єктів господарювання міста на тему: «Податкова                           
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реформа-2017: які зміни нас чекають в новому році, загальна характеристика 

основних змін. Нарахування та сплата ЄСВ і ПДФО». 

  

Освіта 

 

24 січня на базі гімназії № 9 директор центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела 

семінар-практикум для керівників загальноосвітніх навчальних закладів з 

проблеми «Основи управління та освітнього менеджменту». 

 

24 січня на базі гімназії № 9 директор центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела 

нараду з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів.   

Розглянуто питання: про підсумки проведення міського етапу конкурсу 

«Вчитель року»; про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників шляхом проходження курсів та участі у семінарах при                        

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; про підсумки проведення 

міського етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін у 

2016/2017 н.р.; про результати тематичного вивчення впливу методичної 

роботи на стан викладання хімії. 

 

 

 

Т.в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради                    М.Смаглюк 
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