
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 26 січня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

26 січня  під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Були розглянуті та позитивно вирішені питання:  

про визначення місця проживання дитини – 1; про доцільність усиновлення – 

1; про поновлення в батьківських правах – 1; про позбавлення батьківських 

прав – 1; про затвердження індивідуальних планів – 3.   

 

 26 січня під головуванням заступника голови комісії – начальника 

управління містобудування та архітектури – головного архітектора міста 

Вадима Мездріна відбулося засідання комісії з координації заходів щодо 

впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території                                                    

м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення відхилити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                     

3 адресами та продовження дозволів на розміщення зовнішньої реклами за                     

2 адресами.  

 

Діалог влади з народом 

 

26 січня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 7 заявників з питань: надання 

дозволу на торгівлю, роз’яснення тарифу на послуги з утримання будинків,  

споруд та прибудинкових територій, загородження проїзду між будинками по 

вул. О.Ольжича. 

   

Події суспільно-політичного життя 

           Діяльність Кабінету Міністрів України 

26 січня під час poбoчого вiзиту до міста Кропивницького Мiнiстp 

мoлoдi тa спopту Укpaїни Iгop Ждaнoв  та президент Федерації легкої атлетики 

України Ігор Гоцул відвідали кoмунaльні зaклaди «Нaвчaльнo-вихoвне 

oб’єднaння – «Спеціaлізoвaний зaгaльнooсвітній нaвчaльний зaклaд І ступеню 

«Гapмoнія» – Гімнaзія імені Тapaсa Шевченкa – Центp пoзaшкільнoгo 

вихoвaння «Кoнтaкт» та «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 
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загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення».  

Адміністрація навчальних закладів разом із заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталією Дзюбою та  

начальником управління освіти Ларисою Костенко провели екскурсію по 

закладах та розповіли про надання освітніх послуг в місті Кропивницькому.  
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

26 січня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький 

центр «Перлинка» 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-масовий захід 

«Олімпійський день здоров'я». Школярі продемонстрували свою вправність у 

змаганнях із дартсу, фрізбі, обертанні обруча, дуйболу та відповіли на 

запитання олімпійської вікторини. 

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. 

 

26 січня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 2 – вечір пам'яті «Навіки молоді герої Крут». Учасники заходу 

переглянули фільми «Невідома Україна», «Лист без конверта» та книжкову 

виставку "Через Крути до майбутнього"; 

 № 8  - година-реквієм «Крути – бій за майбутнє». Бібліотекарі 

підготували збірку незвичайних історій «Юнацтво, сповнене надії» про 

мужність, відданість і незборимість духу молодих людей. Юні читачі 

переглянули фільм «Григорій Піпський» - про справжню людину, 20-річного 

юнака, який брав участь в бою під Крутами та був розстріляний більшовиками.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Підприємництво 

 

 26 січня в рамках роботи міського «Діалог-центру» відбувся семінар для 

субʼєктів господарювання міста на тему: «Зміни до Податкового кодексу 
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України  в частині адміністрування та сплати податків на прибуток та додану 

вартість, рентних платежів». 

  

Освіта 

26 січня на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

заступник директора центру методичної та соціально-психологічної служби 

управління освіти Світлана Живіцька провела нараду із заступниками 

директорів з навчально-виховної роботи, які відповідають за методичну 

роботу в навчальних закладах міста.  

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; про організацію тематичного вивчення 

впливу методичної роботи на стан викладання англійської мови. 

 

 

Т.в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради                    М.Смаглюк 
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