
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за 30 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

30 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

Розглянуто питання та погоджено матеріали: про переведення 

засудженого з дільниці соціальної реабілітації Кропивницької виправної 

колонії до дільниці ресоціалізації (ВК-6) стосовно однієї особи; про умовно – 

дострокове звільнення засуджених стосовно однієї особи; про заміну 

невідбутої частини строку покарання більш м’яким стосовно 4-х осіб; про 

висловлення окремої думки про застосування помилування щодо однієї особи. 

 

30 листопада секретар міської ради Андрій Табалов з нагоди 

Міжнародного дня людей з інвалідністю вручив матеріальну допомогу                                      

68 членам Кіровоградської міської громадської організації «Спілка незрячих 

Кіровоградського УВП УТОС»  по 500,00 грн кожному. 
 

30 листопада заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Наталія Дзюба та начальник відділу сім’ї та молоді 

міської ради Людмила Дорохіна  перевірили хід та якість виконання 

ремонтних робіт у комунальному закладі «Центр соціальної реабілітації 

денного перебування дітей з інвалідністю».  

Керівник центру Лілія Місюня провела гостей закладом, завітали і у 

групи денного перебування, де якраз тривали заняття із дітками. Наталія 

Дзюба і Людмила Дорохіна передали малюкам солодощі і 50 квитків на 

відвідування вистави у театрі ляльок.. 

  

Діалог влади з народом 
 

30 листопада заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулися 6 заявників з питань:  пільгового 

перевезення громадян у маршрутному таксі міста, зовнішнього освітлення 

вулиць, благоустрою прибудинкових територій та надання дозволів на 

відключення від централізованого опалення. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

29-30 листопада в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту міської ради» 
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проведено відкриту першість КДЮСШ № 1 з настільного тенісу серед юнаків 

та дівчат. У змаганнях брали участь 24 юні тенісисти. 

Переможцями змагань стали: Дмитро Волохов, Поліна Столярчук, 

Тимур Іващенко. Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і 

медалями відділу фізичної культури та спорту міської ради. 
 

30 листопада в приміщені міської ради відбулось засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. Розглянуто 

питання: про розробку відеоролика привітання молоді міста з 2018 роком; про 

затвердження емблеми Молодіжної ради; про проведення заходу «Вечір кіно» 

для молоді м. Кропивницького, який переноситься на 08 грудня 2017 року. 

Питання соціально-економічного стану 

Охорона здоров»я 

30 листопада в приміщенні дитячої міської поліклініки № 1 проведено 

міський семінар на тему: "Стан підготовки лікувально-профілактичних 

закладів комунальної власності міста до здачі річного звіту за 2017 рік" за 

участю працівників інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики 

при управлінні охорони здоров'я міської ради, міського позаштатного 

статистика та працівників статистичної служби лікувально-профілактичних 

закладів комунальної власності міста. 

Освіта 
 

30 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» завершився фінальний етап конкурсу 

«Вчитель року – 2017» у  номінації «Німецька мова». 

За рішенням журі переможцем визнано вчителя німецької мови 

комунального закладу «Навчально виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» 

Вікторію Литвиненко. 
 

30 листопада заступник директора центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти Світлана Живіцька провела в режимі 

он-лайн нараду із заступниками директорів навчальних закладів міста з 

навчально-виховної роботи. 

Розглянуто питання: про результати проведення міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»; про хід проведення міських 

олімпіад з фахових дисциплін. 

 

Т.в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради                М.Смаглюк 
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