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                                  за 20 березня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

20 березня секретар міської ради Андрій Табалов провів апаратну нараду 

із заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючим справами виконавчого комітету міської ради, керівниками 

виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Андрій Табалов привітав присутніх в залі керівників комунальних 

підприємств житлово-комунальної сфери з професійним святом  та зосередив 

увагу усіх присутніх на питаннях:  реалізації практичних заходів з 

благоустрою міста; підготовки до Великодніх свят та поминальних днів 

(наведення порядку на кладовищах, транспортне сполучення); забезпечення 

належних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

проведення на належному рівні першого весняного ярмарку та впровадження 

систематичного проведення подібних заходів. 

 Розглянуто питання: про підсумки роботи відділу фізичної культури та 

спорту Кіровоградської міської ради у 2016 році та перспективи розвитку 

галузі у 2017 році. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

20 березня у приміщенні міської ради відбувся «круглий стіл» з 

обговорення шляхів співпраці учасників бойових дій з органами місцевого 

самоврядування та представлення напрацьованих рекомендацій до міської 

Комплексної програми підтримки учасників АТО. 

Співорганізаторами заходу стали ГО «Спільна дія» та відділ соціальної 

підтримки населення міської ради. В заході брали участь: заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Наталія Дзюба, керівник 

ГО «Спільна дія» Ірина Малик, керівники виконавчих органів міської та 

районних у місті рад, учасники АТО, волонтери, представники громадськості 

Начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради Юлія 

Вовк представила інформацію про виконання міської Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 

та членів їх сімей-мешканців міста за 2016 рік.  

Представники ГО «Спільна дія» представили результати комплексного 

дослідження «Соціально-економічне становище родин демобілізованих 

учасників АТО, які проживають в м. Кропивницькому Кіровоградської 

області». Дослідження проводилося у листопаді 2016 р. – січні 2017 р.  

Аналіз відповідей на запитання щодо прав учасників АТО виявив 

нагальну необхідність створення єдиного Центру, де можна було б отримати 

вичерпну інформацію про права та пільги, визначені як чинним 
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законодавством України, так і рішеннями органів місцевого самоврядування.  

Також анкетування дозволило визначити проблеми, які найбільше хвилюють 

учасників АТО, й оцінити їх громадську активність.  

Учасники «круглого столу» обговорили варіанти покращення 

комунікації влади з учасниками АТО і домовилися про подальшу активну 

співпрацю щодо визначення шляхів по їх реалізації.  

«Круглий стіл» проводився за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» в рамках реалізації проекту, спрямованого на залучення 

учасників АТО до формування міських програм соціалізації та адаптації.  

 

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

заходи: ДЮКи «Чайка», «Гермес» - години спілкування  щодо правил 

ввічливості; ДЮК «Зоряний» - годину спілкування з нагоди Всесвітнього дня 

Землі; ДЮК «Ровесник» - годину спілкування «Птахи наші друзі» з нагоди 

Всесвітнього дня Землі. 

 

До святкових дат 

 

20 березня, з нагоди Дня працівників житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування населення, у приміщенні міської 

ради відбулися урочистості, в яких брали участь секретар міської ради Андрій 

Табалов та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Олександр Мосін. 

За особистий внесок у розвиток сфери житлово-комунального 

господарства міста, високий професіоналізм, сумлінну працю кращим 

представникам оголошено подяки та вручено грамоти міської ради та 

виконавчого комітету. 

У концерті з нагоди свята взяли участь: вихованці дитячого садочка 

“Гномик”, хореографічні ансамблі “Анюта” і “Алегро”, а також міський 

духовий оркестр і його солістка Анастасія Потоцька. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

Враховуючи звернення мешканців Великої Балки, які були озвучені під 

час зустрічі 11 березня 2017 року з міським головою Андрієм Райковичем,  

бригада спеціалістів комунального підприємства електричних мереж 

зовнішнього освітлення «Міськсвітло» виконала роботи щодо заміни 

перегорілих ламп по вулицях мікрорайону. Відновили 114 ламп по вулицях 

Галушкіна, Криничуватій, Матросова, Чайковського, Запорізькій, провулках 

Мирному, Верхньому Степовому,  Матросова. 
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Освіта 

 

20 березня відбулась презентація роботи комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр” в рамках державної атестації навчальних закладів. 

На презентації були присутні: начальник управління освіти міської ради 

Лариса Костенко, члени експертної комісії, працівники загальноосвітніх 

навчальних закладів, батьки та випускники школи, представники 

громадськості.  

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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