
ЕКСПРЕС– ІНФОРМАЦІЯ 

  за 12 жовтня 2017 року  

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях  

          Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        12 жовтня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

        На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 20 питань з них 

прийнято 18 питань, серед яких: про надання грошової допомоги членам 

сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до Дня захисника 

України; про затвердження ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” норми 

споживання теплової енергії для населення; про затвердження нового складу 

комісії по обстеженню будинків (квартир) інвалідів війни та осіб, на яких 

поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту”; про затвердження списку осіб на безоплатне 

встановлення приладів обліку холодної води в квартирах, житлових будинках 

малозабезпечених пільгових верств населення міста Кропивницького; про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

від 08 листопада 2012 року № 942 “Про затвердження мережі автобусних 

маршрутів загального користування м. Кіровограда” (зі змінами); про 

погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про надання 

згоди на участь Кіровоградської міської ради у проектах Європейського 

Банку Реконструкції та Розвитку”; про початок опалювального сезону       

2017/2018 року. 
 

        12 жовтня начальник фінансового управління Кіровоградської міської 

ради Любов Бочкова провела навчання посадових осіб виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради на тему: «Оплата праці в умовах бюджету            

2018 року» з урахуванням змін, запропонованих Проектом Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування». 

 

        12 жовтня голова комісії Закаблуковський В.О провів засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Фортечної районної у 

м.дКропивницькому ради. Розглянуто 14 адміністративних справ, по яких 

винесено рішення: накладено штрафи на 9 осіб; оголошено усні зауваження  

5 особам.   

  

 Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

12 жовтня на базі комунального закладу  „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – 

дитячий юнацький центр „Лідер” Кіровоградської міської ради 
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Кіровоградської області” за участю міського голови Андрія Райковича, 

заступника міського голови з питань дяльності виконавчих органів ради 

Наталії Дзюби, начальника управління освіти Кіровоградської міської ради 

Лариси Костенко відбулася презентація нового інтерактивного обладнання 

по предмету «Захист Вітчизни». 

Вчителі та учні 11-х класів НВО № 16 презентували свої 

напрацювання, роботу, уміння та навички у міському проекті «Майбутній 

захисник України». 

Гості відвідали заняття з тактичної, вогневої та медико-санітарної 

підготовки, на якому учні продемонстрували високий рівень підготовки з 

використанням тактичного комплексу «Лазертаг», злагодженість, 

згуртованість, відповідальність. 

 

12 жовтня в залі Кіровоградської обласної філармонії за участю 

міського голови Андрія Райкович та начальника управління освіти 

Кіровоградської міської ради Лариса Костенко відбулися урочистості з 

нагоди 25-річчя від дня заснування комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 

Захід відвідав. Очільник міста вручив сертифікат на отримання 

звукопідсилювальної апаратури, а начальник управління освіти презентувала 

сертифікат на отримання 10 планшетів та відзначила педагогічних 

працівників закладу Грамотами управління освіти Кіровоградської міської 

ради. 

 

12 жовтня в актовій залі Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені В.Винниченка відбулися урочистості з 

нагоди 20-річчя від дня заснування комунального закладу «Педагогічний 

ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». Найкращі 

викладачі закладу отримали відзнаки управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації та управління 

освіти Кіровоградської міської ради. Від імені виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради була оголошена Подяка колективу. 

 

        12 жовтня на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа               

І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” проведено інструктивно-методичний семінар для 

кухарів навальних закладів міста.  

Розглянуто питання: про дотримання технології приготування страв з 

метою підвищення якості готової їжі; контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог до особистої гігієни кухаря, відбору добових проб; про 

результати моніторингових досліджень у вересні 2017 року.  
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                                           Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

         12 жовтня вихованці дитячо-юнацького клубу «Зоряний» відділу сім’ї 

та молоді вшанували загиблих учасників АТО покладанням квітів до могил 

на Алеї Слави Рівнянського кладовища  

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                         А.Бондаренко 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разуменко 22 27 29 
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