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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

26 жовтня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося сьоме засідання дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання. 

В роботі сесії брали участь 34 депутати міської ради, заступник голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Постолатій А.С., голова 

Новенської селищної ради Денисенко С.П., прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури Залюбовська А.І., керівники виконавчих органів Кіровоградської 

міської ради, представники засобів масової інформації та громади міста. 

На сьомому засіданні було прийнято 12 рішень, з них: про встановлення 

розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого; 

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня                  

2017 року № 1013 «Про звільнення на 50 % від оплати за користування 

житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору»; про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 

«Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки»; про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки»; про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року 

№ 709 «Про міський бюджет на 2017 рік»; про регулювання земельних 

відносин. 

Дев'яту сесію Кіровоградської міської ради закрито. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

26 жовтня відбулося навчання для посадовців міської ради на тему: 

«Актуальні питання охорони праці». Провів навчання заступник начальника 

відділу Управління Держпраці в Кіровоградській області Олександр 

Чернявський. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

26 жовтня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Скіф» - клубну годину до Дня визволення України від 
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фашистських загарбників у бібліотеці-філії № 18; ДЮК «Чайка» – урок 

здоров’я. 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

26 жовтня на базі центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти заступник директора ЦМСПС Світлана Живіцька 

провела нараду із заступниками директорів з виховної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів міста.  

Розглянуто питання: аналіз наказів з методичної роботи навчальних 

закладів у 2017/2018 навчальному році; про підсумки проведення місячника 

молодого педагога-стажиста; про організацію та проведення предметних 

учнівських олімпіад та турнірів у 2017/2018 н.р.; про організацію та 

проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»; про 

організацію та проведення місячника української писемності. 

 

 

Начальник організаційного відділу               О.Разуменко 
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