
ЕКСПРЕС– ІНФОРМАЦІЯ 

  за 05 жовтня 2017 року  

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях  

          Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        05 жовтня в приміщенні Кіровоградської міської ради відбулася робоча 

нарада з організації пуско-налагоджувальних робіт на об´єкті "Нове 

будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення 

теплопостачанням будівель КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 - центр 

естетичного виховання "Калинка", вул. Комарова, 54; "Санаторний                  

ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 2-а; "КЗ "ДНЗ (ясла-

садок) компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату 

"Оленка" № 22, вул. Комарова, 60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка"           

вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 27, м. Кропивницький".  

 В нараді прийняли участь міський голова Райкович А.П., заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенко О.В., 

Дзюба Н.Є., начальник управління капітального будівництва Ксеніч В.В., 

представники підрядної організації, учбового закладу НВО № 17 та засобів 

масової інформації. 

 

05 жовтня начальник управління освіти Кіровоградської міської ради 

Лариса Костенко провела оперативну нараду з керівниками загальноосвітніх 

навчальних закладів міста.   

Розглянуто питання: про заповнення форм для проведення 

енергоаудиту; про заходи з енергозбереження; про дотримання 

температурного режиму в закладах освіти; про стан захворюваності дітей в 

закладах освіти. 

 

05 жовтня під головуванням начальника відділу сім’ї та молоді 

Кіровоградської міської ради Людмили Дорохіної відбулося засідання 

робочої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в 

сім’ї, на якій обговорювалися питання: підведення підсумків роботи за                    

ІІІ квартал 2017 року; про кількість повторних звернень щодо насильства в 

сім’ї; обговорення виконання плану спільних заходів роботи структурних 

підрозділів та органів місцевого самоврядування на 2017 рік щодо 

попередження насильства в сім’ї.  
                                                            

Діалог влади з народом 

05 жовтня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 15 заявників з питань: якості 

надання комунальних послуг, капітального ремонту покрівлі будинку, 

грейдерування і будівництва доріг, прибирання території біля збудованого 

дитячого майданчика та працевлаштування. 
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Події суспільно-політичного життя 

Громадська думка 

         05 жовтня у Києві ГО “Інститут масової інформації” (ІМІ) презентував 

результати дослідження “Рада дружня до медіа: оцінка стану дотримання           

Закону України “Про інформацію” у регламентах місцевих рад”, реалізоване 

у рамках проекту ІМІ “Блогери України проти корупції” за підтримки 

Freedom House. 

Експерти ІМІ вручили відзнаки “Рада дружня до медіа” 30 міським та 

обласним радам, які не перешкоджають діяльності журналістів та 

дотримуються вимог Закону України “Про інформацію”. 

Серед тридцяти місцевих рад, визнаних дружніми до медіа, названа і 

Кіровоградська міська рада. Спеціальну відзнаку отримала керуючий 

справами  Кіровоградської міської ради Альвіна Бондаренко. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

05 жовтня на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» відбулися міські 

збори активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). 

У заході взяли участь 17 команд загальноосвітніх навчальних закладів 

міста. Діти демонстрували свої вміння, таланти і навички у 5-ти видах 

змагань: «Впоряд», «Туристсько-спортивна смуга перешкод», «Відун», 

«Стрільби», «Візитка рою». 

Переможцями та призерами заходу стали: команда НВО № 31 (І місце), 

команда НВО № 8 (ІІ місце), команда НВО ЗОШ-інтернату (ІІІ місце). 

 

        05 жовтня в дитячо-юнацькому клубі «Гермес» відділу сім’ї та молоді 

міської ради для вихованців проведена виховна година «Я і мої права». 

 

        05 жовтня у бібліотеці-філії № 16 Кіровоградської МЦБС відбулася 

зустріч учнів ВПУ № 9 з представниками обласного військового комісаріату  

підполковниками Олегом Молчановим та Валерієм Можним. Військові 

розповіли про строкову військову службу та військову службу за контрактом, 

про участь особового складу гарнізону міста Кропивницький в АТО. 

Розповіді супроводжувалися відеоматеріалом, який сприяв стійкому 

формуванню у присутніх почуття патріотизму та гордості за Україну. Також  

до уваги була представлена  книжкова виставка "За Україну. За її волю. За 

народ". 

 

        05 жовтня В художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна до Дня 

художника відбулася презентація виставки творів Юрія Вінтенка та Галини 

Ярової-Вінтенко «Для тих, кого ми любимо».  
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Юрій Вінтенко та його дружина Галина Ярова-Вінтенко активно займаються 

викладацькою роботою та працюють в міській дитячій школі мистецтв.  

На виставці представлено понад шістдесят живописних та графічних творів, 

написаних художниками в різні роки, починаючи від другої половини 1970-х 

років і до сьогодення.  

На заході були присутні художники, музейні та бібліотечні працівники, 

представники засобів масової інформації. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                         А.Бондаренко 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разуменко 22 27 29 
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