
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                             за  06 червня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 06 червня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 

 Розглянуто 2 проекти рішень виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про зняття 

громадян з  квартирного обліку. 

 Комісія також розглянула два звернення громадян з житлових питань та 

заслухала інформацію про  вжиті  заходи  комунальними  підприємствами  

“ЖЕО № 1” “КМР”, “ЖЕО № 4” “КМР” та юридичним управлінням міської 

ради щодо громадян, які проживають в жилих приміщеннях без належних 

правових підстав. 
 

06 червня відбулась прес-конференція начальника спеціалізованої 

інспекції міської ради Андрія Максюти. Мова йшла про дотримання у місті 

правил благоустрою. 

 

 Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

06 червня розпочато молодіжні роботи з благоустрою                                                          

м. Кропивницького. 
 

06 червня на спортивних майданчиках за адресами: вул. Микитенка, 5; 

вул. Шкільна, 2; вул. Козачинського, 43, за ініціативи депутата 

Кіровоградської міської ради Вадима Дриги, відділом фізичної культури та 

спорту Кіровоградської міської ради спільно з міським центром фізичного 

здоров'я населення «Спорт для всіх» та відділенням Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області проведено 

спортивно-масові заходи, присвячені Дню захисту дітей. У спортивних 

змаганнях брали участь біля 120 юних мешканців мікрорайонів Масляниківка 

та Никанорівка.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради. Також усі учасники заходу 

отримали солодощі від депутата Кіровоградської міської ради Вадима Дриги. 

 

06 червня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка відбулося відкриття всеукраїнського турніру з боксу, 
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присвяченого пам’яті заслуженого тренера України Віктора Павловича 

Зверєва. В урочистій церемонії брали участь: голова Кіровоградської обласної 

державної адміністрації Сергій Кузьменко, секретар міської ради Андрій 

Табалов, президент обласної федерації боксу Вадим Волканов, інші офіційні 

особи. У турнірі беруть участь 67 спортсменів, у т. ч. 11 боксерів із міста 

Кропивницького. 

Змагання триватимуть до 11 червня 2017 року. 

 

06 червня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 15 – бібліобульвар «Бібліотека збирає друзів». Мета заходу - залучити 

дітей молодшого шкільного віку до читання влітку; 

№ 2 – бібліотечний етюд «Квітів красою серце взяте в полон». Присутні 

переглянули відео «Барвисті квіти», прослухали експрес-повідомлення 

«Квіткове асорті» за матеріалами журналів «Квіти України» та «Домашні 

квіти» та ознайомилися з книжковою викладкою «Квіти в нашому житті», яку 

бібліотекарі оздобили кімнатними квітами, які виростили і доглядають самі; 

№ 6 – журнальний дрес-код «Подорож у Країну Журналію» 

(бібліотечний урок). Діти ознайомилися із сучасними періодичними 

виданнями, які отримує бібліотека, правилами їх користування та 

застосовування. Були проведені літературні вікторини «Сторінками 

улюблених книг» та «З якої казки». 
 

 До Дня журналіста 
 

06 червня секретар міської ради Андрій Табалов та керівники 

виконавчих органів міської ради вітали з професійним святом представників 

засобів масової інформації. 

Андрій Табалов виконав також приємну місію і вручив за вагомий 

особистий внесок у справу всебічного об’єктивного висвітлення життя 

територіальної громади, високий професіоналізм та творчий підхід до роботи 

Грамоту міської ради та виконавчого комітету головному редактору головної 

редакції радіопрограм “Скіфія – Центр” регіональної дирекції - філії                               

ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” Наталії Потєєвій. 

Подяки міської ради та виконавчого комітету були оголошені її колегам, 

редакторам головної редакції новин Миколі Мумизі та Марії Старості. 

Багато теплих слів на адресу кропивницьких журналістів цього дня 

пролунало від керівників управлінь та відділів міської ради, які цьогоріч 

визначили кращих кореспондентів, що активно і плідно працювали над 

висвітленням відповідної тематики. Журналістів “Вечірньої газети” Юрія 

Лісниченка і Оксану Верстюк відзначили начальники управління освіти і 

охорони здоров’я. Подяку від відділу фізичної культури і спорту отримав 

відеооператор ТРК “ТТV” Валерій Клюєнко. Управління економіки визнало 

кращим у своїй сфері діяльність регіонального координатора Інституту 

Масової Інформації Павла Лісниченка. Відділ сім’ї та молоді відзначив роботу 
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журналістки “Україна – Центр” Вікторії Барбанової та кореспондента УНН 

Дмитра Семенюка, Головне управління ЖКГ – Анастасію Зубову з он-лайн 

видання “Рідний край” та Ігоря Крушеницького з “Нової газети”. Кращим у 

висвітленні питань організації роботи пасажирського транспорту профільне 

управління назвало кореспондента “Першої електронної газети” Дмитра 

Васильєва, а відділ культури і туризму нагородив грамотою журналістку                  

ТРК “ТТV” Анну Добрань. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

06 червня в рамках святкового відкриття дитячих закладів відпочинку з 

денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах міста 

Кропивницького керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Альвіна Бондаренко відвідала комунальний заклад  «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення». Під час візиту Альвіна Бордаренко 

ознайомилася з умовами відпочинку, організацією харчування та планом 

заходів з організації дозвілля дітей. 

 

06 червня на базі комунального закладу  „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий 

юнацький центр „Лідер” за  участю секретаря міської ради Андрія Табалова, 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталії Дзюби, начальника управління освіти Лариси Костенко та 

генерального директора Компанії інтелектуальних технологій Віталія Паздрія 

відбулося урочисте відкриття літньої школи «Бізнес-лідерство».  

Бізнес-школи працюватимуть з 02 по 22 червня у двох загальноосвітніх 

закладах міста - НВО № 16 та ЗОШ № 4. У навчальному плані літньої школи 

підприємництва - iнтерактивний прикладний бізнес-курс, розробка, 

супроводження та  захист власних бiзнес-планiв, реальне наповнення кейсу 

бiзнес-пропозицій, командна гра на бiзнес-симуляторі ViAL+.  

Основною формою занять для юних бізнесменів стане квест, а необхідні 

теоретичні знання вони черпатимуть із дистанційних лекцій від 

викладачів  Київського національного економічного університету iменi 

Вадима Гетьмана. 

 

06 червня у  Кропивницькому   інженерному  коледжі  Центрально- 

українського   національного технічного університету відбулося урочисте 

відкриття «Літньої школи  -  2017» для 30-ти восьмикласників нашого міста.        

В урочистостях брала участь начальник відділу сім’ї та молоді міської ради 

Людмила Дорохіна. 

Програма роботи «Літньої  школи»,  окрім занять професійного 

спрямування, передбачає і поглиблене вивчення англійської мови, що 
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сприятиме формуванню у підлітків мотивації щодо вивчення англійської мови 

за професійним спрямуванням. 

   

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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