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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

30 березня третє засідання восьмої сесії міської ради не відбулося через 

відсутність кворуму. На сесію не з»явилися депутати фракцій “Батьківщина”, 

“Свобода”, “Самопоміч”, РПЛ, частина складу фракцій БПП і “УКРОП”. 

Міський голова призначив чергове засідання сесії міської ради на                            

10 год. 04 квітня 2017 року. 

 

30 березня відбулося навчання працівників міської ради з питань 

державних закупівель в системі ProZorro. 

Провів навчання Павло Лісніченко, координатор центру компетенції 

ProZorro у Кіровоградській області. 

 

 30 березня в приміщенні Центру надання адміністративних послуг 

відбувся День відкритих дверей. Відвідувачі Центру з 9.00 до 12.00 мали 

можливість отримати консультації з питань отримання адміністративних 

послуг, в тому числі з видачі документів дозвільного характеру, безпосередньо 

від керівників суб'єктів надання адміністративних послуг. На заході були 

присутні очільники управління Держпраці у Кіровоградській області, 

Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, 

управління Держпродспоживслужби в м. Кіровограді, управління ДСНС 

України у Кіровоградській області, управління державної архітектурно-

будівельної інспекції у Кіровоградській області, департаменту екології та 

природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації, відділу 

забезпечення безпеки дорожнього руху управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській 

області, Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, 

Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського 

господарства. 

  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

30 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 11 - пошукова WEB-експедиція «Сучасний письменник для дітей». 

Учасники заходу відвідали сайти, на яких представлені найкращі дитячі та 

підліткові книжки року. Долучилися також до інтерв’ю з сучасними авторами 

популярних книжок. Діти переглянули інсценізацію казки «Баба Яга» у 

виконанні активістів книгозбірні; 
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№ 6 - голосні читання з автором книги «Веселий алфавіт» Іриною 

Хоменко. Також  бібліотекарі  знайомили дітей з історією найвідоміших 

дитячих журналів, розповідали про сучасну періодику для дітей, провели 

огляд декількох видань. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

30 березня на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

директор центру методичної та соціально-психологічної служби управління 

освіти Марцеліна Пахолівецька провела інструктивно – методичну  нараду для 

заступників директорів, які відповідають за методичну роботу та початкові 

класи. 

Розглянуто питання: про методичні рекомендації щодо                    

підготовки завдань для проведення державної підсумкової атестації у 

2016/2017 навчальному році; про результати  тематичного вивчення стану  

впливу методичної роботи на стан викладання російської мови; про результати  

тематичного вивчення стану  впливу методичної роботи на стан викладання 

англійської мови; про підсумки проведення міського етапу Всеукраїнських 

учнівських турнірів у 2016/2017 навчальному році; про набір учнів 8-9-х класів 

до секцій Малої академії наук учнівської молоді.  

 

30 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» завідувач Кіровоградської міської 

психолого-медико-педагогічної консультації Олена Дорошенко провела 

спільну нараду директорів професійно-технічних навчальних закладів та 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань наступності в 

навчанні випускників спеціальних шкіл та випускників, що навчалися в 

загальноосвітніх навчальних закладах за спеціальними програмами.  

Розглянуто питання: про концепцію стандарту професійної освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами; про  інклюзивну модель освіти та 

аналіз законодавчого простору; про альтернативні форми спілкування з дітьми 

з вадами слуху.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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