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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

17 серпня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

відділу кадрової роботи Світлани Балакірєвої відбулося засідання комісії з 

питань почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення 

рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького з нагоди 26-ї річниці незалежності 

України 4-х осіб та з нагоди 263-ї річниці заснування міста 4-х колективів. 

   Одну кандидатуру щодо нагородження відзнакою виконавчого комітету 

міської ради «За заслуги» II ступеня з нагоди 263-ї річниці заснування міста 

комісія не підтримала.     

   

17 серпня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

відділу соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання комісії 

з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями міста.  Розглянуто 

та погоджено 8  звернень постраждалих учасників антитерористичної операції. 

 

 17 серпня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

відділу соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання комісії 

з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. Розглянуто та 

погоджено 145 звернень учасників антитерористичної операції. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

17 серпня на стадіоні «Зірка» розпочалися змагання ХІІ традиційного 

турніру з футболу серед юнаків, присвяченого пам’яті колишнього гравця і 

спортивного директора футбольного клубу «Зірка» Андрія Куценка. 

Під час урочистого відкриття турніру юних футболістів привітали: 

перший тренер Андрія Куценка, керівник програми розвитку дитячо-

юнацького та молодіжного футболу ФК «Зірка» Вадим Даренко, батько 

Андрія Куценка, заслужений працівник фізичної культури і спорту України 

Олександр Куценко. 

Учасниками цьогорічних змагань стали 4 команди юнаків                                    

2004 – 2005 років народження, які представляють футбольний клуб «Зірка», 



2 

 

комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу № 2 Кіровоградської міської 

ради» та збірну Черкаської області. 

Змагання проходитимуть на футбольному полі зі штучним покриттям 

стадіону «Зірка» з 17 по 19 серпня.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

17 серпня під головуванням начальника управління освіти Лариси 

Костенко відбулося засідання атестаційної комісії управління освіти 

Кіровоградської міської ради.  

Розглянуто питання: ознайомлення членів атестаційної комісії з 

поданими документами претендентів на зайняття вакантних посад керівників 

закладів освіти; ознайомлення кандидатів з термінами та порядком проведення 

засідань атестаційної комісії; підписання заяв про включення до списку 

претендентів та згоди на обробку персональних даних. 

 

 

 

Т.в.о. начальника організаційного відділу                    І.Штадченко 
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