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м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

 12 грудня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання 

виконавчого комітету міської ради міста Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                          

36 питань, серед яких: про організацію проведення приписки громадян 

України, 2001 року народження, до призовних дільниць у січні-березні            

2018 року; про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2018-2020 роки”; про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради; про погодження проекту 

рішення Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми 

паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини міста 

Кропивницького на 2018-2020 роки”; про надання грошової допомоги 

ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС; про надання грошової допомоги 

ветеранам війни-визволителям міста; про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького; про затвердження 

квартирно-експлуатаційному відділу м. Кропивницького розміру плати за 

проживання в гуртожитку; про закупівлю енергосервісу та затвердження 

базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів і житлово-

комунальних послуг; про організацію відкритого конкурсу на кращу 

пропозицію оновлення громадського простору площі Героїв Майдану з 

меморіалізацією подій Революції Гідності, встановлення пам'ятного 

знака/композиції на честь Героїв Майдану в місті Кропивницькому; про 

затвердження списку осіб на безоплатне встановлення приладів обліку 

холодної води в квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових 

верств населення міста Кропивницького. 

 

12 грудня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання:  про здійснення контролю за дотриманням 

пожежної безпеки в спортивних закладах та своєчасне виконання приписів за 

результатами перевірок контролюючих органів; про тепловий режим у 

спортивних закладах; про вжиття протиепідемічних заходів у дитячо-

юнацьких спортивних школах у зв’язку із збільшенням випадків захворювання 

на грип та ГРВІ; про забезпечення збереження життя та здоров’я дітей під час 

та після занять, забезпечення супроводу дітей до зупинок громадського 

транспорту, сприяння безпеці вихованців під час пересування від спортивної 

школи до дому, особливо у вечірній час; про дотримання трудової дисципліни 
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та призначення відповідальних чергових у дитячо-юнацьких спортивних 

школах під час новорічних і різдвяних свят; про планування спортивних і 

розважальних заходів із учнями-спортсменами під час зимових шкільних 

канікул; про формування планів спортивно-масових заходів на січень                 

2018 року. 

 

12 грудня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий 

тиждень; про підготовку та проведення святкових заходів до Дня Святого 

Миколая; про контроль за відвідуваністю груп в гуртках і секціях, 

температурним режимом, санітарним станом прилеглої до клубів території та 

протипожежною безпекою. 

   

Діалог влади з народом 

 

 12 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 2 заявники з питань: будівництва балкона та 

землекористування. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

12 грудня в дитячо-юнацькому клубі «Зоряний» відділу сім’ї та молоді 

проведено майстер-клас з виготовлення новорічних ялинкових прикрас. 

 

12 грудня на базі комунального закладу „Навчально-виховний комплекс 

„Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – 

дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт” відбувся  

міський спортивно-масовий захід «Олімпійське лелеченя» в залік міського 

спортивного фестивалю серед школярів закладів освіти міста 

Кропивницького. 

У змаганнях брали участь юнаки та дівчата із ЗОШ № 2, НВО № 20,                  

НВК № 26 та НВО № 32. Учні на початку презентували команди, потім 

змагались у комбінованій естафеті, інтелектуальній вікторині на знання 

«Олімпійського руху» та рухливій грі «Мисливці та качки». Учасники змагань 

отримали масу задоволення та цінні подарунки від відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області, а переможці та 

призери змагань будуть представляти місто Кропивницький на обласних 

змаганнях навесні 2018 року. 

 

12 грудня у центральній бібліотеці було проведено правову гру 

«Правовий дім для Дюймовочки». 
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У формі гри діти емоційно визначали за змістом твору порушення прав 

казкової героїні, із «правових цеглинок» зводили будинок, у якому 

Дюймовочці буде зручно та затишно, а також вивчали права, які має кожна 

дитина. 

Діти пригадали свої права, але не забули, що у них є і обов’язки, які 

потрібно виконувати. Насамкінець Правознайка своїм указом присвоїв учням 

звання знавців прав дитини. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Охорона здоров»я 

 

12 грудня  в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулося 

засідання міської протиракової експертної комісії по розгляду виявлення 

онкопатології в занедбаних стадіях захворювання за участю начальника 

управління Макарук О.О., головних лікарів лікувально-профілактичних 

закладів міста, міського позаштатного онколога Бондар О.О. 

 

 

 

Т.в.о. начальника організаціцного відділу     І.Штадченко 
 

 


