
       ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                        за 14 березня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 14 березня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                

24 питання, серед яких: про погодження проекту рішення Кіровоградської 

міської ради “Про затвердження Комплексної програми діяльності 

Кіровоградської міської дружини на 2017 рік”; про затвердження списків та 

реєстрів перереєстрації; про проведення комунальної декади та весняного 

місячника з благоустрою м. Кропивницького; про звіт спостережної комісії 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради за 2016 рік; про 

погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про затвердження 

Міської програми протидії тероризму у 2017 році”; про організацію 

дорожнього руху великогабаритних та великовагових транспортних засобів. 

 

14 березня у відділі сім’ї та молоді відбулась нарада з керівниками 

гуртків та секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто 

питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень, в тому числі до           

Міжнародного жіночого дня та дня народження Т.Г. Шевченка; про 

організацію та проведення заходів до Всесвітнього дня Землі та Дня театру; 

про контроль за відвідуванням і наповнюваністю гуртків та секцій,  санітарним 

станом прилеглих до ДЮКів територій та інші. 

 

14 березня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про регулярне прибирання прилеглих 

територій; про дотримання встановлених лімітів на використання 

енергоносіїв; про підготовку до проведення перевідних іспитів; про 

дотримання техніки безпеки, забезпечення супроводу спортсменів під час 

проведення навчально-тренувальних занять з велоспорту; про сприяння роботі 

батьківських комітетів; про формування планів спортивно-масових заходів на 

квітень 2017 року; про здійснення  протипожежних заходів та інші. 

 

14 березня  відбулася прес-конференція начальника комунального 

підприємства «Кіровоград-Благоустрій» Олега Радченка та директора 

комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення 

«Міськсвітло» Дмитра Тотка. Мова йшла про підсумки роботи комунальних 

підприємств у 2016 році та плани на 2017 рік.  
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Діалог влади з народом 

 

14 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 2 заявники з питань: виділення земельної ділянки 

учаснику бойових дій та надання дозволу на розроблення проекту на 

відведення земельної ділянки. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

 

14 березня журналістка Громадського руху «Чесно» Олена Жежера 

провела навчання для депутатів міської ради та працівників виконавчих 

органів міської ради по заповненню е-декларації. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

14 березня у дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді 

проведено майстер-клас із виготовлення масок з паперу. 

 

14 березня в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 23 спільними 

зусиллями відділу фізичної культури та спорту, 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». 75 школярів продемонстрували свої 

вміння у змаганнях із дартсу, фрізбі, дуйболу, стрибках на скакалці, 

жонглювання м’ячем 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. 
 

До Дня українського добровольця 

 

14 березня з нагоди Дня українського добровольця міський голoва 

Андрій Райкoвич, секретар міської ради Андрій Табалов, заступники міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Грабенко, 

Наталія Дзюба, Олександр Мосін поклали квіти на Алеї пам»яті загиблих 

військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, що 

розташована на мемoріальному кoмплексі “Фoртечні вали”. 

 

14 березня з нагоди Дня українського добровольця міський голова 

Андрій Райкович вручив двом учасникам АТО, членам  громадської 

організації „Кіровоградська міська організація  захисників Вітчизни „Бойове 

братство” - Андрію Бойку та Віталію Вязовцеву, іменні наручні годинники. 
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Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

14 березня на базі центру методичної та соціально-психологічної служби 

управління освіти Кіровоградської міської ради було організовано та 

проведено міський конкурс «Молодь обирає здоров’я» серед учнівської 

молоді. У конкурсі брали участь 24 навчальні заклади.  

У номінації «Конкурс плакатів» призові місця отримали у молодшій 

віковій категорії: I – гімназія ім. Т. Шевченка (Мічкур В.),  II - ЗОШ «Мрія» 

(Стеценко А.), III – НВО № 24 (Соломєннікова У.); у середній віковій категорії: 

I – ЗОШ № 7 (Колєснікова Д.),  II – НВО № 25 (Починок В.),    III – ЗОШ № 10  

(Панасова В.); у старшій віковій категорії: I – НВО № 25 (Костенко С.),                     

II – СЗОШ № 14 (Семендяєва І.), III – НВО № 24 (Щикот К.),                                      

НВК «Кіровоградський колегіум» (Амескан К.). 

У номінації «Конкурс фотографій, художніх робіт» призові місця 

вибороли   у   молодшій   віковій   категорії:   I – ЗОШ  №  2  (Брайченко  М.), 

II – СЗОШ № 14 (Тимофєєва С.), III – НВО № 1 (Ребець П.); у середній віковій 

категорії: I – НВО № 15 (Прокопчук Д.), II – НВО № 18 (Бризицький І.),                  

III – НВО № 18 (Чернаускене Д.); у старшій віковій категорії: II – НВО № 32 

(Кузь І.), III – ЗОШ  № 3 (Паливода Д.), ЗОШ  № 30 (Кареліна Я.) 

 

14 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Багатопрофільний ліцей – фізико-математична школа – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької 

юнацької творчості  «Надія» проведено ІІ етап міського конкурсу «Кращий 

вихователь групи продовженого дня -2017». 

Журі  визначило 5 кращих  вихователів груп продовженого дня, які 

братимуть участь у ІІІ заключному турі, а саме: Чуйко В.А. (НВО № 6), 

Паливода О.М. (ЗОШ № 23), Полуворченко О.М. (НВО школа- інтернат), 

Лісняк Н.В. (НВК «Кіровоградський колегіум»), Матійко Т.О.                               

(НВО «Вікторія – П»). 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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