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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

 29 січня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житлово-

комунальних підприємств міста. 

 Розглянуті питання: про обстеження дахів житлових будинків з метою 

виявлення та ліквідації бурульок; про розчищення контейнерних майданчиків 

від снігу та криги; про вжиття заходів  щодо налагодження теплопостачання 

відповідно до заявок мешканців; про відновлення непрацюючих ліфтів; про 

обстеження мереж зовнішнього освітлення з метою виявлення та заміни 

непрацюючих ламп; про благоустрій місць виконання земляних робіт та інші. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій 

 

29 січня о 18.00 Кіровоградська міська організація ВО “Свобода” 

організувала ходу від пам'ятного знака “Ангел-хранитель” по вул. Великій 

Перспективній до площі Героїв Майдану, присвячену Дню пам'яті Героїв Крут. 

Кількість учасників — близько 40 осіб. 

Акція проводилася під державними прапорами України, прапорами          

ВО “Свобода”, УПА. 

Захід завершився на площі Героїв Майдану виступами активістів            

ВО “Свобода” та вшануванням пам'яті загиблих захисників України хвилиною 

мовчання. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 22 по 29 січня в спортивній залі комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 2» проходив гандбольний фестиваль 

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У змаганнях, організованих 

управлінням освіти Міської ради міста Кропивницького, за сприяння 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького брали участь 

команди з 10 навчальних закладів. 

Перше місце завоювала команда  комунального закладу "Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 17 - 

центр естетичного виховання "Калинка». Срібні нагороди вибороли учні 

комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання природничо-

економіко-правовий ліцей-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 - 
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позашкільний центр». Третє місце посіла команда комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад                                

І-ІІІ ступенів № 20 - дитячий юнацький центр «Сузір'я». 

Переможці й призери нагороджені дипломами управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

29 січня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання № 35 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр» проведено 

«Олімпійський день здоров'я». У заході, організованому завдяки співпраці 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського 

центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, 

брали участь 90 школярів. Діти змагалися у спортивних естафетах та 

перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.  

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи 

від обласного відділення НОК України. 

 

 Сторінки історії. До 100-річчя бою під Крутами 

 

29 січня о 10.00 у сквері на розі вулиць Дворцової та Шульгиних 

відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки братам Шульгиним та мітинг з 

нагоди 100-річчя бою під Крутами. 

У заходах брали участь: керівництво області та міста, працівники 

структурних підрозділів Кіровоградської обласної державної адміністрації та 

обласної ради, Міської ради міста Кропивницького, представники 

громадськості, духовенства, учасники АТО в Донецькій і Луганській областях, 

студенти навчальних закладів міста. Загальна кількість учасників —                           

до 300 осіб. 

На мітингу виступили: І. Козуб – учасник АТО, голова громадської 

організації “Волонтерське об’єднання учасників Майдану та бойових дій”,                         

О. Горбачов — керівник громадської організації “Бойове братство”,                                    

І. Петренко — головний архіваріус Державного архіву Кіровоградської 

області, заслужений працівник культури України, почесний краєзнавець 

України. 

Заходи завершилися панахидою за загиблими борцями за незалежність 

України, яку відслужив єпископ Кропивницький і Голованівський                         

УПЦ КП Марк. 
 

29 січня у закладах загальної середньої освіти міста Кропивницького 

відбулися тематичні заходи з вшанування пам’яті Героїв Крут та відзначення 

100-річчя бою під Крутами.  
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В рамках міського конкурсу на кращий захід національно-патріотичного 

спрямування у комунальному закладі „Навчально-виховне об’єднання 

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання 

„Калинка” відбувся тематичний захід «Українські Січові Стрільці – символ 

нації». 

 

29 січня в дитячо-юнацьких клубах «Старт», «Промінь», «Надія»  

відділу сім’ї та молоді  проведено хвилини пам’яті Героїв Крут. 

 

Громадсько-політична акція протестного характеру 

29 січня об 11.00 на площі Героїв Майдану, біля приміщення 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, відбулося мирне зібрання за 

участю мешканців сіл Петрокорбівка, Білопіль, Дубівка, Корбомиколаївка 

Петрокорбівської сільської ради Новгородківського району Кіровоградської 

області з вимогою до керівництва облдержадміністрації відмовити 

Петрокорбівській сільській раді у наданні позитивного висновку щодо 

відповідності Конституції та законам України проекту рішення про 

добровільне об'єднання територіальних громад.  Кількість учасників —                            

до 40 осіб.  

З учасниками заходу зустрівся заступник голови Кіровоградської 

обласної ради Ігор Степура, який запросив представників ініціативної групи 

на зустріч з керівництвом області. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

29 січня на базі центру методичної та соціально-психологічної служби 

директор ЦМСПС Марцеліна Пахолівецька провела засідання науково-

методичної ради.  

Розглянуто  питання: про виконання рішень та рекомендацій 

попереднього  засідання науково-методичної ради; про підсумки проведення  

міського етапу конкурсу «Вчитель року-2018» та січневої Інтернет-

конференції; про підсумки підвищення кваліфікації педпрацівників шляхом 

проходження курсів та участі в семінарах при КОІППО в 2017/2018 н.р.;                     

про результати міських етапів Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів. 

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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