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                                    за 01 червня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

01 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально–культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності.  

 Вирішено: попередити власників щодо демонтажу тимчасових споруд за 

2 адресами; розгляд решти питань перенести на наступне засідання комісії з 

метою з’ясування та отримання повної інформації щодо об’єктів. 

 

01 червня за участю заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександра Грабенка та начальника управління 

капітального будівництва Віктора Ксеніча відбулися виїзні наради з 

підрядними організаціями: ПП «Камелот – 3000» на об´єкті «Нове будівництво 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова,                                         

102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)»;  ТОВ «Кіровоград-рубіж» на об´єкті 

«Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики-сімейної 

медицини № 4 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2                             

м. Кіровограда», вул. Генерала Жадова, 21, корп. 2»; ТОВ «БУД-КОНТРОЛЬ» 

на об´єкті «Капітальний ремонт приміщення КЗ «Центр соціальної реабілітації 

(денного перебування) дітей-інвалідів» в будівлі по вул. Бєляєва, 72». 

 

Події суспільно-політичного життя 

До дня захисту дітей 

 

01 червня у приміщенні дитячої міської лікарні відбулися святкові 

заходи для маленьких пацієнтів закладу - конкурс малюнків на асфальті «Світ 

очима дітей» та концерт з врученням солодких подарунків. 

У заході брали участь заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  Наталія Дзюба та начальник управління охорони 

здоров'я міської ради Оксана Макарук. 

 

01 червня в парку культури та відпочинку «Ковалівський» відбулись 

святкові заходи: концертна та спортивно-розважальна  програми, культурно-

мистецькі акції, інформаційно-просвітницькі заходи.  

Секретар міської ради Андрій Табалов та  заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба вручили  нагороди 

переможцям міського конкурсу «Дитина року – 2017» в різних номінаціях та  

подарунки (іграшкові набори) дітям загиблих учасників АТО, 
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військовополонених та тих, що зникли без вісті при виконанні військового 

обов’язку.   

Начальник відділу сім’ї та молоді міської ради  Людмила Дорохіна та 

депутат міської ради, голова міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні 

можливості» Катерина Шамардіна урочисто привітали переможців міського 

конкурсу дитячого малюнку «Моя сім’я» та вручили їм подарунки.   

 

01 червня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Луч» - спортивне свято «Папа, мама, я – спортивна сім’я»; 

ДЮКи «Чайка», «Гермес» – свято у мікрорайоні вулиці Волкова.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера  

 

01 червня у трьох багатоповерхових будинках запущено у роботу                                

4  ліфти, які простояли нерухомими близько двадцяти років.  Спеціалісти 

підприємства “Геркон” виконали капітальний ремонт ліфтів у будинках за 

адресами: вул. Героїв України, 28, корпус 2, під’їзди № 1, 2; вул. Героїв 

України, 8, під’їзд № 2; вул. Космонавта Попова, 4, під’їзд № 2. На ремонт 

було витрачено 1,86 мільйонів гривень, передбачених профільною галузевою 

програмою на 2017 рік. 

 

Освіта 

 

01 червня в загальноосвітніх навчальних закладах міста відбулося Свято 

останнього дзвоника. 

На урочистості з нагоди закінчення 2016/2017 навчального року до 

закладів завітало керівництво міста. 

Секретар міської ради Андрій Табалов відвідав гімназію № 9 та вручив 

сертифікат на отримання комплекту парт, а також привітав учнів                                 

ЗОШ  І ступеня «Мрія» й вручив сертифікат на придбання мультимедійної 

дошки. 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександр Мосін завітав до комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» та вручив сертифікат на проведення 

капітального ремонту актової зали. 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександр Грабенко привітав колектив навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний 

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

виховання» та вручив сертифікат на придбання інвентарю для актової зали. 
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Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталія Дзюба відвідала Кіровоградську гімназію нових технологій навчання 

та вручила сертифікат на отримання проектора та мультимедійного екрана. 

Керуючий справами виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

Альвіна Бондаренко завітала до комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа                      

І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання «Контакт» та вручила сертифікат на отримання обладнання для 

гуртка «Робототехніка». 

  

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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