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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

04 травня міський голова Андрій Райкович зустрівся з мешканцями 

гуртожитку, що по вулиці Кільцевій. Жителі будинку вже тривалий час не 

можуть порозумітися через належність кімнат. Міський голова вислухав усіх 

та порекомедував вирішувати дане питання в судах. За  необхідності, до 

справи долучиться юридичне управління міської ради. 

04 травня відбулося навчання посадовців міської ради на тему: 

«Кадрові документи в номенклатурі справ. Терміни та особливості зберігання 

документів з кадрових питань.» 

Провела навчання Лариса Бабенко, архівіст відділу формування 

Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву 

Кіровоградської області. 

 

Кадрові питання 

 

04 травня під головуванням заступника голови комісії, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Олександра 

Грабенка відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення двох вакантних 

посад в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю. 

У конкурсному відборі брали участь 3 претенденти. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити: 

на посаду начальника управління державного архітектурно-

будівельного контролю Сліпченка Андрія Костянтиновича; 

на посаду головного спеціаліста відділу інспекційної роботи та 

дозвільних процедур управління державного архітектурно-будівельного 

контролю Рилову Катерину Володимирівну. 

 

Діалог влади з народом 

 

04 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 14 заявників з питань: ремонту дорожнього покриття, 

роботи ліфта у будинку, забезпечення дровами, надання дозволу на 

відключення від централізованого опалення та встановлення автономного 

опалення. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

04 травня в приміщенні Кіровоградської міської ради відбулось 

засідання «круглого столу» з питань координації дій щодо протидії насильства 

в сім’ї за участі депутатів Кіровоградської міської ради, керівників виконавчих 

органів міської ради та представників жіночих громадських організацій та   

міського відділу поліції. Розглянуто питання: про шляхи посилення роботи з 

попередження насильства в сім’ї та підписання листа-звернення до Голови 

Верховної Ради України із закликом про невідкладну ратифікацію Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція). 

 

  04 травня у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Ровесник» –  вікторину «Правила поведінки на дорозі»;                   

ДЮК «Гермес» - клубну годину «Дорогами війни» (перегляд документального 

фільму про війну).                  

 

До Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі 

 

04 травня у місті Кропивницькому відбувся п’ятий  міський військово-

патріотичний конкурс «Майбутній захисник України» серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. У конкурсі брали участь більше                        

700 учнів з 33-х навчальних закладів. 

 Перемогу здобули загони: І місце – комунальних закладів «Навчально-

виховне об’єднання № 25  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра», «Навчально-

виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа                             

І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв»; ІІ місце – навчально-

виховний комплекс «Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад – центр естетичного виховання», комунальний заклад «Навчально-

виховне об’єднання ліцей - школа –  дошкільний навчальний заклад                    

«Вікторія – П»; ІІІ місце – комунальних закладів «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа                     

І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр», «Навчально-виховне об’єднання                

№ 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення». 

Вражаючим показовим виступом здивував учасників та глядачів загін 

комунального закладу  „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній 
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навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр „Лідер” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”. 

 Під час урочистої частини конкурсу до присутніх з вітальними словами 

звернувся міський голова Андрій Райкович й разом із секретарем 

Кіровоградської міської ради Андрієм Табаловим нагородили переможців та 

призерів Грамотами управління освіти Кіровоградської міської ради та 

цінними подарунками. 

 

04 травня у приміщенні актової зали комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – ліцей 

№ 19 –  позашкільний центр» відбувся заключний етап міського фестивалю 

дружин юних пожежних. 

У заході брали участь команди загальноосвітніх навчальних закладів 

міста. Переможцями змагань стали команди ДЮП: І місце – комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький центр «Перлинка»; ІІ місце –

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29; ІІІ місце – навчально-виховного 

комплексу «Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр 

естетичного виховання». 

 

04 травня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 19 – патріотичний десант «Вдячність». Бібліотекарі разом з юними 

читачами привітали ветеранів Другої світової війни - Жадан Єфросинію 

Микитівну, Шутя Івана Борисовича та Куриленко Марію Максимівну; 

№ 16 – вечір пам'яті «За мирне небо, за світ без війни». Бібліотекарі 

підготували слайдову презентацію «День Перемоги». Діти читали вірші та 

слухали мелодії воєнних років. Всі присутні хвилиною мовчання вшанували 

пам'ять тих, хто загинув в роки Другої світової війни. Завершився вечір 

оглядом книжкової виставки «Є в пам'яті миттєвості війни». 

 

 
 

Начальник організаційного відділу                                                  О.Разуменко 
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