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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 
 

19 жовтня відбувся День депутата на тему: «Екологічна ситуація в 

місті, оцінка існуючого становища». 

У заході брали участь: секретар міської ради Андрій Табалов. депутати 

міської ради, директор департаменту екології та природних ресурсів обласної 

державної адміністрації Ковтунов О.В., головний спеціаліст відділу карантину 

рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Зубаїр О.М., начальник 

спеціалізованої інспекції міської ради Максюта А.В., представники 

громадськості та засобів масової інформації.  

  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

19 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями міста. Розглянуто та 

погоджено 2 звернення постраждалих учасників антитерористичної операції,  

направлено на доопрацювання 1 звернення сім'ї померлого учасника АТО. 

 19 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. Розглянуто та 

погоджено 57 звернень учасників антитерористичної операції. 

Діалог влади з народом 

 

19 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 4 заявники з питань: надання дозволів на відключення 

від централізованого опалення, асфальтування прибудинкової території,  

грейдерування та будівництва дороги. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

19 жовтня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведені 

заходи: ДЮК «Зоряний» – ігрову програму «Осінній вернісаж» та виставку 

робіт з бісеру; ДЮК «Скіф» – спортивні естафети. 

19  жовтня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС проведені 

заходи: 

№ 16 – день бібліографії «Таємниці бібліографії» та бібліотечне заняття 

«Якщо подружитися з бібліографією». 

В рамках  заходу бібліотекарі провели огляд книжкової виставки «Будь 

у тренді! Читай українською!», подорож сайтами видавництв дитячої книги 

«Світ дитячої книги», бліц-турнір «Країна бібліографії» тощо; 

№ 11 – ТЕТ-А-ТЕТ «Тривоги юної пори». Бібліотекарі провели бесіди 

на теми: «Наркотики – акценти на попередження», «Наслідки вільного 

кохання», «До життя - з відповідальністю!», «Втрачені мрії». Закінчився захід 

вуличним флешмобом «Ми за здоровий спосіб життя»; 

№ 19 – змагання Всезнайок «Зустріч в Ерудит-містечку». Під час заходу 

діти змагалися в різноманітних  конкурсах та виконували мовознавчі завдання: 

«Прямо чи влучно», «Що? Де? Як знайти?», «Хто швидше?», «Словограй». 

Останній конкурс «Жартівливий словничок-довідничок» визначив переможця 

змагання, який і отримав титул «Всезнайка-2017». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Охорона здоров»я 

 

19 жовтня в приміщенні дитячої міської поліклініки проведено 

конференцію для лікарів на тему: «Гостре порушення мозкового кровообігу. 

Алгоритм дій лікаря первинної ланки при підозрі або виявленні. Скерування 

пацієнтів». 

 

 

Начальник організаційного відділу               О.Разуменко 
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