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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

13 березня міський голова Андрій Райкович провів виїзну апаратну 

нараду з керівниками виконавчих органів міської ради у приміщенні 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 25 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 

Перед початком наради, яка була присвячена реалізації програми «Нова 

українська школа» у Кропивницькому. Сучасні інформаційні технології в 

навчально-виховному процесі закладів освіти», міський голова зупинився на 

нагальних для всього міста питаннях у сфері житлово-комунальної галузі. 

Через присутніх представників ЗМІ очільник міста звернувся до керівників 

усіх підприємств, установ та організацій, закладів торгівлі і харчування з 

проханням  відповідально поставитися до прибирання закріплених і прилеглих 

територій і попередив, що заклади, які проігнорують участь у прибиранні, 

чекатимуть суворі санкції, аж до розірвання угод на оренду земельних ділянок. 

Коментуючи впровадження у Кропивницькому програми “Нова 

українська школа”, начальник управління освіти Лариса Костенко відзначила, 

що цей процес активно здійснюється в закладах освіти обласного центру.                     

Не зважаючи на те, що програма стартує для першокласників з наступного, 

2018 року, а профільні 10-ті класи мають бути створені у 2027 році, 

Кропивницькому є про що відзвітувати уже зараз. 2016 рік став для системи 

освіти в обласному центрі визначальним: значно покращено матеріальну базу 

шкіл, особливо це стосується комп’ютерного і програмного забезпечення, 

придбання сучасного обладнання для кабінетів фізики, хімії, знарядь для 

спортивних залів. 

Учасники наради для ознайомлення зі здобутками колективів шкіл 

розійшлися по семи локаціях, де презентувалися досягнення в освоєнні 

робототехніки і смарт-технологій, медіа-проектних і економічних, фізико-

математичних і біолого-хімічних наук. 

 

13 березня міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради 

Андрій Табалов провели брифінг для журналістів, де обговорили питання 

проведення майбутньої сесії: друге засідання восьмої сесії планують провести 

у середу, 15 березня. В порядку денному біля двох сотень важливих для 

життєдіяльності міста питань. Зокрема, затвердження профільних програм - 

транспортної, соціальної, медичної. 
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На думку Андрія Райковича, усі депутати мають відкинути власні 

амбіції й об’єднатись заради інтересів громади. 

Погоджувальну нараду з головами фракцій міський голова проведе                        

14 березня. 

 

13 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з керівниками 

житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про активізацію робіт з прибирання та благоустрою 

закріплених та прилеглих територій; про організацію роботи з розчищення 

порослі та прибирання узбіч доріг на виїздах з міста; про своєчасне вивезення 

твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків та приватного 

сектора; про виконання робіт з благоустрою територій міських кладовищ та 

інші. 

  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

  13 березня у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Чайка» - змагання з настільного тенісу між вихованцями 

ДЮКів «Чайка» та «Гермес»; ДЮК «Надія» - конкурси та естафети «Сила та 

здоров’я». 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 

 

 

 

 


