
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 30 січня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

30 січня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: продовження 

робіт з розчищення другорядних вулиць, посипання протиожеледною 

сумішшю тротуарів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, 

під»їздів до контейнерних майданчиків; дотримання температурного режиму 

у закладах освіти та охорони здоров»я; співпраці з головами квартальних 

комітетів; належної організації роботи громадського транспорту, особливо у 

вечірній час; звернення перевізників щодо збільшення тарифу на перевезення 

пасажирів; організації належної роботи ЖЕО з громадянами. 

Розглянуто питання: про стан виконавської дисципліни у виконавчих 

органах Кіровоградської міської ради та стан надання населенню 

м.Кропивницького субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива. 

30 січня міський голова Андрій Райкович спільно з начальником 

управління освіти Ларисою Костенко відвідали ЗОШ № 25 і 19, щоб 

перевірити дотримання температурного режиму в закладах освіти. Також 

міський голова  відвідав і харчоблоки з метою перевірки якості харчування 

школярів.  

30 січня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житлово-

комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про продовження роботи з вивезення снігу з 

вулиць у спеціально відведені місця; про опрацювання питання щодо 

залучення безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, до робіт 

з розчищення міста від снігу та наледнів; про забезпечення безперебійної 

роботи зливоприймальних мереж на території міста; про забезпечення 

належного теплопостачання споживачів міста Кропивницького, в т.ч. і закладів 

бюджетної сфери та інші. 

 

 

 

 



2 
 

Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

30 січня в рамках проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

української академічної музики «Класик-проект» у Кіровоградській музичній 

школі № 1 ім. Г. Г. Нейгауза відбувся концерт «Музичні вечори у будинку 

родини Мейтусів». 

В концерті брали участь учні та викладачі початкових спеціалізованих 

мистецьких закладів міста Кропивницького, а також студенти 

Кіровоградського музичного училища, які натхненно виконали твори юних 

місцевих композиторів. Затишна зала школи зібрала багато гостей, серед яких 

кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського                       

НАН України Ірина Сікорська; заслужений працівник культури України, 

директор музичної школи № 2 ім. Ю. С Мейтуса Валентина Ревенко; учні та 

викладачі шкіл естетичного виховання області та міста; студенти та викладачі 

Кіровоградського музичного училища; керівники мистецьких навчальних 

закладів та музеїв міста.  

 

30 січня у дошкільному навчальному закладі № 62 «Супутник» 

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 № 62 і 

відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській 

області.  

Перед початком спортивного свята вихованці старшої групи дружно 

виконали вправи олімпійської зарядки, а  потім взяли участь у різноманітних 

спортивних естафетах і конкурсах на спритність, влучність, кмітливість. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

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

цьому році стануть школярами, отримали «олімпійські щоденники»; а 

дитячому садку організатори спортивного свята вручили футбольний м’яч та 

літературу на олімпійську тематику.  

 

30 січня у дитячо-юнацькому клубі «Надія» відділу сім’ї та молоді 

проведено конкурси та естафети «Сила та здоров’я» до Дня пам’яті героїв 

Крут. 
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Питання соціально-економічного стану 
Освіта 

 

30 січня на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

відбувся міський етап Всеукраїнського конкурсу «Керівник гуртка – 2017». 

Переможцем міського етапу конкурсу став Ростокін Владислав 

Миколайович, керівник гуртків «Судномоделювання» та «Історико-технічний 

стендовий моделізм» комунального закладу «Станція юних техніків 

Кіровоградської міської ради». 

Лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Керівник гуртка – 2017» у 

номінації «Керівник спортивно-технічного гуртка» став Карнаух Віталій 

Миколайович, керівник гуртка «Мотоконструювання та мотоспорт» 

комунального закладу «Центр науково-технічної творчості «Каскад» 

Кіровоградської міської ради».  

 

 

Т.в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради                    М.Смаглюк 
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