
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                          за  22-24 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання 
 

22 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата міської 

ради сьомого скликання Максима Линченка відбулося засідання постійної 

комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, 

засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів, 

представники засобів масової інформації, представники громадськості. 

Розглянуто питання: про розгляд електронної петиції щодо 

позбавлення проекту "Реконструкція Набережної р. Інгул" Артема 

Стрижакова права участі в конкурсі проектів громадського бюджету через 

махінації під час голосування та невідповідність нормам Положення (автор 

петиції Васильєв Дмитро Миколайович); про розгляд електронної петиції про 

початок відродження Набережної (автор петиції Душак Віктор Олексійович). 

Вищезазначені петиції не набрали необхідної кількості голосів щодо 

підтримки. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

З 18 по 23 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1024 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1660 консультацій.   

  

Діалог влади з народом 

22 грудня на дзвінки жителів міста, які надходили на «гарячу лінію» 

міського голови відповідав начальник управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового обслуговування населення Сергій Горбовський. 

 Посадовець відповів на  дзвінок та надав роз”яснення з питання 

несанкціонованої виносної торгівлі. 

                                             

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        З 21 по 24 грудня в м. Вознесенськ проходив Всеукраїнський турнір з 

тенісу настільного серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь біля           

170 юних тенісистів. Учениця комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту міської 

ради» Анастасія Струтинська завоювала срібну медаль.  

Тренує тенісистку Андрій Струтинський. 
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        22 грудня у бібліотеці-філії № 19 Кіровоградської МЦБС відбувся 

бібліопошук «Новорічний декор своїми руками». Бібліотекарі філії 

спробували урізноманітнити уроки комп’ютерної грамотності і провели 

бібліопошук. Діти переглянули відео майстер-класів та відеоуроки з 

виготовлення ялинок, гірлянд, сніжинок та новорічних ікебан.  

        22 грудня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання - 

«Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 – дошкільний 

навчальний заклад» спільними зусиллями відділу фізичної культури та 

спорту міської ради, міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт 

для всіх» і обласного відділення Національного олімпійського комітету 

України проведено спортивне свято в рамках Всеукраїнської акції «Ти 

зможеш, якщо зміг я!». Учні навчального закладу спробували свої сили у 

змаганнях із дартсу, шашок, фрізбі та в спортивних конкурсах на 

координацію рухів. Переможці й призери змагань нагороджені дипломами 

відділу фізичної культури та спорту міської ради, а також отримали сувеніри 

від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.  

        З 22 по 25 грудня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Зоряний» - розважально-ігрова програма до Дня 

Святого Миколая; ДЮК «Барс» - розважально-ігрова програма для 

вихованців клубів «Промінь» та  «Барс»; ДЮК «Моноліт» - змагання з 

армспорту; ДЮК «Гірник» – новорічна вистава «Таємнича шафа» для дітей 

міста Кропивницького за постановки та участі вихованців ЗАК – СХМ 

«Аеліта» (Районний будинок культури, Дарвина, 23); ДЮК «Мрія» - 

спортивно-розважальна програма «Сила та здоров’я»; ДЮК «Чайка» - 

розважально-ігрова програма;  ДЮК «Ровесник» – святково-новорічна ігрова 

програма. 

        23 грудня у бібліотеці-філії № 6 Кіровоградської МЦБС відбувся звіт 

перед читачами «Працюємо для Вас». 

        24 грудня в спортивному клубі «Зірка» проводився чемпіонат міста 

Кропивницького з тхеквондо (ВТФ) серед школярів та вихованців 

спортивних клубів. У змаганнях взяли участь біля 100 спортсменів. 

Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 

відділу фізичної культури та спорту міської ради» представляли 20 атлетів. 

Учні даної спортивної школи вибороли 8 золотих, 7 срібних та 2 бронзові 

нагороди у своїх вікових та вагових категоріях. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

З 18 по 22 грудня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

43-х вулицях міста. За результатами рейдів складено 29 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано  35 попереджень. 
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Інвестиції 

        22 грудня відбулася презентація ПП «ЕСКО «ЕнергоІнжиніринг» 

попереднього технічного обстеження термомодернізації  бюджетних установ 

м. Кропивницького в рамках надання міжнародної фінансової допомоги 

проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».              

Директор  з технічних питань  приватного  підприємства                                   

 “ЕСКО “ЕнергоІнжиніринг” Катерина Шишка представила результати 

обстеження технічного стану 38 будівель, а саме: 15 шкіл, 12 садочків та                

11 об’єктів охорони здоров’я. Крім того під час презентації було 

запропоновано на розгляд керівництву міста 4 варіанти для впровадження 

енергоефективних та технічних заходів. Попереднє технічне обстеження 

дасть змогу визначити технічний та економічний потенціал будівель для 

залучення інвестицій в підвищення їх енергоефективності та створення 

сталих умов забезпечення їх життєдіяльності. 

В нараді брали участь: заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Грабенко, начальник управління 

економіки Андрій Паливода, начальник управління освіти Лариса Костенко, 

начальник управління охорони здоровʼя Оксана Макарук, начальник 

управління капітального будівництва Віктор Ксеніч, а також посадові особи, 

відповідальні за впровадження заходів з енергозбереження у виконавчих 

органах Міської ради міста Кропивницького.  

 

Освіта 

22 грудня на базі центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти відбувся міський етап Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості» в номінації «Методист – 2018» з метою підтримки 

творчої педагогічної діяльності та популяризації педагогічних здобутків. 

В конкурсі брали участь методисти закладів позашкільної освіти, а 

саме: Гуліна Т.В. (НВО № 6 СЗШ І-ІІІ ст., ЦЕВ «Натхнення»);                  

Бондаренко С. А. (КЗ «СЮТ»); Сергєєва О.В. (КЗ «ЦДЮТ»); Завражна І.С. 

(КЗ «ЦДЮТ»). Переможцем міського етапу стала Бондаренко С.А.                  

(КЗ «СЮТ»). 

22 грудня начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

колегію управління освіти Міської ради міста Кропивницького.   

Розглянуто питання: про виконання міської Програми розвитку освіти 

міста Кропивницького на 2016-2020 рр. у 2017 році; про стан роботи зі 

зверненнями громадян у 2017 році; про затвердження плану роботи 

управління освіти  на 2018 рік; про затвердження плану роботи колегії 

управління освіти  на 2018 рік; про виконання попередніх рішень колегії.  

23 грудня на базі комунального закладу  „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та 

юнацької творчості „Оберіг” Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області” відбувся ІІ міський етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

астрономії серед учнів 10-11 класів. В олімпіаді взяли участь                                     
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24 старшокласники з 10 навчальних закладів міста. Перемогу отримали 

учасники з КЗ «Педагогічний ліцей», гімназії № 9, НВО № 24. 

24 грудня на базі комунального закладу „Навчально-виховний 

комплекс „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт”  

відбувся ІІ міський етап Всеукраїнської олімпіади з економіки у якій взяло 

участь 38 учнів з 15 закладів загальної та середньої освіти міста. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           А.Бондаренко 
 


	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
	Питання соціально-економічного стану
	Освіта


