
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                      за 22 серпня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

22 серпня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

На засіданні постійної комісії були присутні керівники виконавчих 

органів міської ради, представники та засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради   від 20 грудня 2016 року № 721 ,,Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в                                              

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”; про започаткування трьох міських 

премій в галузі культури; про делегування членів до Госпітальної ради 

Кропивницького госпітального округу; про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради  від 17 січня 2017 року № 759 ,,Про затвердження 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в 

східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки”; про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 

,,Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки”. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

22 серпня секретар міської ради Андрій Табалов брав участь у заходах з 

нагоди Дня вшанування пам»яті працівників внутрішніх справ, які загинули 

при виконанні службових  обов”язків.           

 

22 серпня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання:  про підготовку до відзначення Дня фізичної 

культури і спорту України; про проведення велопробігу і легкоатлетичного 

пробігу центральними вулицями міста та загальноміської ранкової зарядки з 

нагоди відзначення Дня міста; про підготовку дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл до початку нового навчального року; про підготовку проектів 

громадського бюджету та інші. 
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22 серпня відбулося засідання районної комісії з питань призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії 

населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.  

           Розглянуто 136 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 10  (відмовлено -1), пільги – 3 , житлової 

субсидії -  81 ( відмовлено – 1), соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам – 42 (відмовлено – 9).     
                                                                  

Діалог влади з народом 

 

22 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 4 заявники з питань: приватизації земельної ділянки, 

розірвання договору  про користування земельною ділянкою та розроблення 

проектно-кошторисної документації для будівництва дороги. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

22 серпня на спортивному майданчику по вулиці Луганській, 24, 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», відділенням 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області та 

органом самоорганізації населення «Комітет мікрорайону Никанорівка» 

проведено спортивно-масовий захід, присвячений 26-й річниці незалежності 

України та Дню Державного Прапора України. Юні мешканці мікрорайону 

Никанорівка брали участь у різноманітних спортивних конкурсах. 

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. 

 

22 серпня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 2 - слайд-шоу «Незалежна Україна – на всі віки, на всі часи». 

Користувачі бібліотеки різного віку мали можливість прослухати презентацію 

«Слава і воля України», переглянути відеоролики «Унікальні архівні кадри і 

емоції людей 24 серпня 1991 року» (телеканал "1+1"), «Визначні події України 

за 26 років», ознайомитись з книжковою виставкою «Свято сонця і блакитного 
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неба». Протягом дня в бібліотеці проходили історичні віражі «Пригорнусь 

душею до Вкраїни, засміюсь, заплачу, помолюсь…»; 

 центральна бібліотека – пізнавальний мікс «Дивовижна Україна». 

Учасники заходу виявили активність та ерудицію у відповідях, але все ж 

слайд-презентація доповнила їх знання низкою незвичайних цікавинок про 

історичні, архітектурні, культурні, природні багатства нашої країни. Добірка 

літератури «Кольори, що дають надію», яка була представлена серіями книг 

про історію, культуру, природу України, розширила світогляд школярів про 

рідну країну; 

 № 14 – усний журнал «Найкраща країна – моя Україна». Мандруючи 

сторінками журналу, користувачі бібліотеки дізналися багато цікавого та 

нового про свою країну. На завершення бібліотекарі презентували виставку-

панораму «Моя Україна – вільна країна»; 

 № 16 – годину державності «Одна єдина – в моїм серці Україна»; 

№ 10 – ерудит-шоу «Незалежна і єдина будь навіки, Україно!» Дві 

команди учасників  протягом п’яти раундів демонстрували свої знання про 

рідну Україну.  Бібліотекарі підготували книжкову виставку «Україна 

починається з кожного». А веселим акордом свята став пісенний конкурс 

«Співаймо про Україну!» 

 

22 серпня у Кіровоградському міському літературно-меморіальному 

музеї І.К. Карпенка-Карого відбувся вечір патріотичної пісні, присвячений      

26-й річниці незалежності України. Учасники - відомі барди Андрій Фоменко 

та Андрій Шульга. 

  

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

22 серпня під головуванням начальника управління освіти Лариси 

Костенко відбулося засідання атестаційної комісії управління освіти 

Кіровоградської міської ради.  

Відбувся фінальний етап конкурсу, під час якого претенденти на посади 

керівників навчальних закладів міста демонстрували презентації концепції 

розвитку навчальних закладів. Атестаційна комісія визначила претендентів на                          

5 керівних посад та надала рекомендації управлінню освіти щодо призначення 

їх на відповідні посади.   

 

 

 

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