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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 23 травня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                        

16 питань, серед яких: про затвердження Положення про координаційну раду 

з питань профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов'язаної з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів, при виконавчому комітеті міської ради; про надання матеріальної 

допомоги на виготовлення пам»ятника; про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради «Про звільнення на 50% від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору»; 

про надання грошової допомоги громадянам, яким виповнилося більше                         

100 років; про перерозподіл видатків по управлінню освіти міської ради на 

2017 рік. 

 

23 травня 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 минулого тижня, в тому числі до Дня Європи; про підведення 

підсумків спартакіади «Юність»; про підготовку та проведення заходів до Дня 

захисту дітей та Всесвітнього дня без тютюну; про контроль за відвідуванням 

та наповнюваністю гуртків і секцій та станом прилеглої до клубів території. 

 

23 травня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання:  про благоустрій територій спортивних закладів; 

про оздоровлення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл в літній період; 

про порядок ведення особових справ працівників; про підготовку до 

проведення «Олімпійського дня»; про проведення перевідних іспитів; про 

дотримання графіків відпусток та своєчасне подання заяв працівниками; про 

підготовку до виконання поточних ремонтів у дитячо-юнацьких спортивних 

школах; про придбання обладнання для шахового клубу та інші. 

 

 23 квітня відбулася прес-конференція начальника управління освіти 

Лариси Костенко та начальника відділу сім’ї та молоді Людмили Дорохіної. 

Мова йшла про організацію  літнього відпочинку та оздоровлення дітей. 
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Діалог влади з народом 
 

23 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 4 заявники з питань: виділення  земельних ділянок  

сім»ї загиблого учасника АТО та учаснику АТО; порушення норм будівництва 

сусідами заявника та власником магазина. 

   

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

23 травня в залі Кіровоградської обласної філармонії відбувся V звітний 

концерт творчого об’єднання зразкових хореографічних колективів 

управління освіти Кіровоградської міської ради «Сузір’я зразкових» за 

підсумками роботи у 2016/2017 навчальному році.  

 З вітальними словами до присутніх звернулась та вручила свідоцтва про 

позашкільну освіту випускникам ансамблів начальник управління освіти 

Лариса Костенко. 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталія Дзюба привітала найкращі танцювальні колективи та вручила 

сертифікат на виготовлення інформаційного буклету про «Сузір’я зразкових». 

Секретар міської ради Андрій Табалов вручив грамоти керівникам 

загальноосвітніх навчальних закладів, при яких функціонують колективи, та 

цінні подарунки зразковим колективам. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Підприємництво 

 23 травня за ініціативи всеукраїнського бухгалтерсько-юридичного 

видання “Все про бухгалтерський облік» відбувся семінар-практикум для 

суб”єктів господарювання міста на тему: «Бухгалтерський облік, податкова 

звітність та перевірки у  2017 році». 

  

Охорона здоров»я 
 

23 травня у приміщенні дитячої міської поліклініки  № 1 заступник 

начальника управління охорони здоров'я Лариса Кудрик провела нараду з 

керівниками лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста 

та завідуючими поліклінік, лікарями-гастроентерологами та терапевтами, 

відповідальними за гастроентерологічну службу. Розглянуто питання про стан 

надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю та 

проблеми гастроентерологічної служби. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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