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Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 11 жовтня під головуванням голови комісії, заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті питання: про 

усиновлення – 1; про позбавлення батьківських прав – 1; про визначення 

порядку участі у вихованні дітей – 1; про визначення місця проживання – 1; 

про надання дозволів – 5. 

 

        11 жовтня в приміщенні Кіровоградської міської ради під 

головуванням голови комісії керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на 

заміщення посад головного спеціаліста та спеціаліста I категорії відділу 

юридичного та фінансового забезпечення управління освіти.  

У конкурсному відборі взяли участь 3 претенденти. Комісія прийняла 

рішення рекомендувати міському голові призначити на посаду головного 

спеціаліста відділу юридичного та фінансового забезпечення  управління 

освіти  Малашевич Олену Олегівну, на посаду спеціаліста I категорії відділу 

юридичного та фінансового забезпечення управління освіти Ткач Анну 

Володимирівну. 

 

  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        11 жовтня в навчально-виховному об’єднанні «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг» 

проведено «Олімпійський день здоров'я», присвячений Дню захисника 

України.  

У спортивних конкурсах та олімпійській вікторині, організованих 

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, взяли участь близько 60 дітей.   

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри 

від обласного відділення НОК України.  

 

11 жовтня в бібліотеці-філії № 19 Кіровоградської МЦБС відбулися 

змагання за звання кращого джуру «Славні хлопці-запорожці!». 
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11 жовтня у бібліотеці-філії № 10 Кіровоградської МЦБС відбувся 

диспут «Запобігання насиллю в сім’ї».  

 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

             11 жовтня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради та працівниками міської дружини проведено рейд з перевірки 

благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного 

стану вулиць: Луганської, Криворізької, Чугуївської, Сугоклеївської, 

Нікопольської, Квіткової, Бобринецького шляху, Віктора Пояркова, Сергія 

Хрипунова, Великої Перспективної, Богдана Хмельницького, Зарічної, 

Гетьмана Сагайдачного, Івана Виговського, Олексія Шаповалова, Бєляєва, 

Євгена Тельнова, Генерала Жадова, Космонавта Попова, Варшавської, 

Василя Нікітіна, Озерної Балки, Юрія Краснокутського, Генерала Родимцева, 

Верхньої Пермської та провулку Фортечного. За виявлені порушення Правил 

благоустрою міста складено 9 протоколів про адміністративні 

правопорушення, передбачених ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та надано 27 попереджень щодо усунення недоліків щодо 

санітарного стану. 

  

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                 А.Бондаренко 
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