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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

18 квiтня у Кіровоградському академічному обласному українському 

музично-драматичному театрі ім. М. Л. Кропивницького відбулося 

вшанування кращих спортсменів та активістів фізкультурного руху 

Кіровоградської області за підсумками 2016 року «Спортивна гордість 

Кіровоградщини-2016». В урочистостях з нагоди відзначення спортивної 

гордості краю брав участь секретар Кіровоградської міської ради  Андрій 

Табалов. 

18 квітня  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела робочу нараду з питань підготовки та 

проведення заходів з нагоди 31-х роковин Чорнобильської катастрофи. 
 

18 квітня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. Розглянуто питання: моніторинг заходів, що проводились в 

ДЮКах протягом минулого тижня; про підготовку та проведення заходів до 

Міжнародного дня танцю та 31-ї річниці Чорнобильської трагедії; про 

посилення контролю за відвідуванням та наповнюваністю гуртків і секцій, а 

також станом прилеглих до клубів територій. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

18 квітня у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Чайка» та ДЮК «Гермес» - бесіда на тему: «Життя без мети. 

Що це таке? І чому так буває?»; ДЮК «Зоряний» - мандрівка цікавим світом – 

похід вихованців на виставку тварин до ТЦ «Фуршет»; ДЮК «Скіф» - 

майстер-клас з декоративно-ужиткового мистецтва. 

Питання соціально – економічного стану 

Освіта 

 

18 квітня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса 
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Костенко провела нараду з керівниками загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів міста.   

Розглянуто питання: про стан попередження травматизму та створення 

безпечних умов праці в управлінні освіти та закладах освіти міста; про стан 

пожежної безпеки в закладах освіти; про проведення інвентаризації в 

навчальних закладах міста; про отримання благодійної допомоги; про порядок 

відкриття та напрямки роботи дитячих закладів відпочинку з денним 

перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах; про права та 

обов’язки навчального закладу щодо створення освітнього середовища для 

дітей,  які потребують особливих умов; про закінчення 2016/2017 н.р., видачу 

документів про освіту та проведення свята Останнього дзвоника; про стан 

виконання заявок по КЕКВ 22140, 2240. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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