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м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

21 серпня секретар міської ради Андрій Табалов провів апаратну нараду 

із заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Секретар міської ради  зосередив увагу присутніх на питаннях: 

комунальних (покос трави та прибирання територій); виконання ремонтно-

будівельних робіт підрядними організаціями в лікувальних та навчальних 

закладах; виконання заходів з енергозбереження в закладах освіти (побудова 

модульної котельні в ЗОШ № 17, теплосанація будівлі ЗОШ № 18); належної 

підготовки до свят та початку навчального року; ставлення громадян до  

комунальної власності; вирішення проблем по гуртожитку по                                        

просп. Університетському, 21. 

Розглянуто питання: про підготовку закладів освіти до нового 

навчального 2017/2018 року та основні масові заходи з нагоди Дня 

Державного Прапора України та Дня незалежності України. 

 

21 серпня секретар міської ради Андрій Табалов провів робочу нараду з 

питання підготовки та проведення заходів з нагоди відзначення державних 

свят - Дня Державного Прапора і Дня незалежності України. 
 

21 серпня в приміщенні міської ради секретар міської ради Андрій 

Табалов та депутат міської ради, віце-президент Кіровоградської обласної 

федерації боксу Олександр Шамардін зустрілися з юними боксерами, які 

представляли м.Кропивницький на міжнародних змаганнях та чемпіонаті 

України і здобули перемоги. Це учні комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1» відділу фізичної культури та спорту 

міської ради» Тамерлан Мірашов та Аміна Булах. Андрій Табалов та 

Олександр Шмардін привітали переможців і вручили їм матеріальну 

винагороду. 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

21 серпня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» спільними зусиллями відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, міського центру фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх» та відділення Національного олімпійського комітету України 

в Кіровоградській області проведено спортивно-масовий захід, присвячений               
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26-й річниці незалежності України та Дню Державного Прапора України.                          

У спортивних змаганнях брали участь 48 юних спортсменів.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри 

від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Освіта 

 

21 серпня під головуванням начальника управління освіти Лариси 

Костенко відбулося засідання атестаційної комісії управління освіти 

Кіровоградської міської ради.  

Згідно з затвердженим порядком проведення засідання відбувся перший 

етап конкурсу, на під час якого претенденти на посади керівників навчальних 

закладів міста дали  відповіді на теоретичні та тестові питання. За 

результатами випробувань до другого етапу пройшли вісім претендентів із 

дванадцяти.  

 

21 серпня  в приміщенні центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти директор центру Марцеліна Пахолівецька провела 

засідання науково-методичної ради.  

Розглянуто питання: про аналіз методичної роботи з педагогічними 

кадрами міста за 2016/2017 н.р. та завдання на новий 2017/2018 н.р.; про 

схвалення програми проведення загальних серпневих засідань педагогів 

різних фахів; про вибори членів методичної ради та розподіл обов’язків між 

ними; про схвалення навчальних програм гурткових занять центрів 

естетичного виховання. 

 
 

 

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