
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 30 січня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

30 січня  відбулася презентація прoекту 1-ї черги рекoнструкцiї 

проїжджої частини по вул. Ельворті, від транспортної прохідної заводу 

“Ельворті” до вул. Миколи Левитськoгo, з будівництвом другого тунельного 

шляхопроводу поза межами існуючого.  

Одним з гoлoвних зaвдaнь, щo стoяли перед пoчaткoм прoектувaння, 

було збереження iснуючoї aрки, оскільки вoнa булa збудoвaнa ще  у 1860 рoцi 

тa є aрхiтектурнoю пaм’яткoю. 

Дo рoзрoбки прoекту з рекoнструкцiї зaлучили спецiaлiстiв кiлькoх 

пiдприємств: ТOВ «Вiaкoн Укрaїни», щo зaймaється вигoтoвленням тa 

мoнтaжем цiлiсних метaлевих кoнструкцiй; ТOВ «Мoдерн»,                                

ВКП «Укрдiпрoдoр» тa комунального підприємства електричних мереж 

зовнішнього освітлення «Міськсвітло». 

Зaгaльний кoштoрис  1-ї черги будiвництвa склaдaє 47 млн грн, з них -    

1 млн грн видiлили нa прoектнo-кoштoрисну дoкументaцiю.  Нaрaзi в бюджетi 

мiстa передбaченo 25 млн грн нa пoчaтoк будiвництвa. Орієнтовний термін 

виконання робіт складатиме один місяць,  з яких максимум на 10 днів може 

бути зупинене залізничне сполучення по станції Кропивницький. 

Друга черга передбачає реконструкцію проїжджої частини по                             

вул. Ельворті, від транспортної прохідної заводу “Ельворті” до вул. Євгена 

Чикаленка, а третя — реконструкцію проїжджої частини по вулиці Миколи 

Левитського до вул. Короленка. 

Мiськa влaдa спoдiвaється нa нaступних етaпaх реaлiзaцiї прoекту 

oтримaти кoшти з держaвнoгo бюджету зa рaхунoк субвенцiй. A тaкoж 

рoзглядaється мoжливiсть зaлучення iнвестицiйних кoштів Єврoпейськoгo 

бaнку рекoнструкцiї тa рoзвитку. 
  

30 січня т.в.о. начальника управління молоді та спорту Славік Іванов 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про забезпечення благоустрою територій, 

прилеглих до спортивних закладів; про тепловий режим у дитячо-юнацьких 

спортивних школах; про знесення аварійних дерев; про хід ремонту 

стрілецького тиру; про підготовку інформації для щорічного звіту; про 

відрядження спортсменів міста на всеукраїнські та міжнародні змагання та 

інші. 
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30 січня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту 

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 заходів 

до Дня Святого Валентина; про контроль за температурним режимом, 

відвідуваністю груп в гуртках і секціях, санітарним станом прилеглої до клубів 

території та протипожежною безпекою. 

 

30 січня відбулася прес-конференція начальника капітального 

будівництва Віктора Ксеніча. Мова йшла про підсумки роботи управління 

капітального будівництва за 2017 рік. 

Управлінням капітального будівництва було освоєно капітальних 

вкладень на загальну суму 55, 518 мільйонів гривень по 58-ми об’єктах.  

Роботи виконувалися на наступних об’єктах: 7 об’єктів дошкільних 

навчальних закладів на суму 2 036,6 тис. грн; 21 об’єкт загальноосвітніх 

закладів на суму 17 030,0 тис. грн; 5 об’єктів охорони здоров’я на суму                        

2 837,8 тис. грн; 6 об’єктів соціального захисту та соціального забезпечення на 

суму 2 756,1тис. грн; 1 об’єкт культури і мистецтва на суму 50,3 тис.грн;                         

7 об’єктів комунального господарства на суму 7 326,1 тис. грн; 11 об’єктів 

капітального будівництва, реконструкції та реставрації на суму                                            

23 481,4 тис. грн. 

  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

 30 січня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮКи «Зоряний», «Надія», «Барс», Скіф»  - хвилину пам’яті Героїв 

Крут; ДЮК «Мрія» – спортивно-розважальну програму «Сила та здоров’я». 

 

30 січня відбулося засідання організаційного комітету щодо роботи 

міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».  

Директор центру Микола Аношкін прозвітував про проведену роботу у 

2017 році. З метою залучення до масового спорту широких верств населення 

було проведено 79 фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, у 

яких брали участь близько 9 тис. осіб, зокрема: спортивне свято 

«Олімпійський день», у рамках якого біля тисячі мешканців міста брали участь 

у масовому легкоатлетичному пробізі; міські змагання «Батько, мати, я – 

спортивна сім'я»; Всеукраїнську акцію «Велодень-2017». З нагоди 

Всесвітнього дня здоров’я відбулася загальноміська ранкова зарядка на 

стадіоні «Зірка». У рамках заходів «Олімпійське літо» та з нагоди відзначення 

263-ї річниці заснування міста проведено спортивно-масові заходи для дітей 

«Спорт-фест» у парках «Ковалівський» та «Покровський», два турніри з 

велоперегонів серед дітей «РоверОк», літній кубок міста з тенісу серед 
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школярів, спортивно-розважальні заходи на майданчиках за місцем 

проживання тощо.  

З нагоди новорічних та різдвяних свят проведено спортивно-

розважальні заходи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської 

опіки, «Ти зможеш, якщо зміг я!»: в навчально-виховному об’єднанні 

«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», навчально-

виховному об’єднанні - «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 

– дошкільний навчальний заклад для дітей з особливими потребами», 

соціальному гуртожитку для дітей та молоді та центрі соціально-

психологічної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

За сприяння управління освіти проведено 35 «Олімпійських днів 

здоров’я» в навчальних закладах, а протягом вересня в загальноосвітніх і 

дошкільних навчальних закладах відбулися «Олімпійські уроки». 

Спільно з депутатами міської ради та меценатами протягом 2017 року в 

місті збудовано 11 та модернізовано 3 спортивні майданчики. На дані цілі 

використано з міського бюджету 438,0 тис. грн, а також позабюджетні кошти.  

На засіданні організаційного комітету затверджено план роботи 

міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» на 2018 рік. 

 

30 січня у центральній бібліотеці Кіровоградської МЦБС було 

проведено відеопортрет героїв «Життя поклали у борні». 

Розпочався захід з бесіди, під час якої юні користувачі та бібліотекарі 

обговорювали одну з трагічних сторінок історії України – бій під Крутами                       

29 січня 1918 року, як символ героїзму та відданості українського юнацтва і 

символ національної трагедії.  

Присутні переглянули фільм «Пам’яті героїв Крут присвячується» та 

тематичну виставку «Україна неповторна, єдина, свята».  Бібліотекарі 

проінформували молодь про те, як у нашому місті вшановується пам»ять  

учасників Української революції 1917-1921 років. На закінчення заходу усі 

присутні вшанували пам'ять Героїв Крут хвилиною мовчання. 

 

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 

 

  30 січня у сквері біля Великої хоральної синагоги відбувся мітинг-

реквієм з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. В заході брали 

участь: перший заступник голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації Сергій Коваленко, секретар міської ради Андрій Табалов, 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталія Дзюба, представники єврейської громади та громадських організацій 

національних меншин області.  

Голова ради релігійної громади прогресивного іудаїзму “Атиква” Емма 

Спектор проголосила молитву “Поминальний Кадиш” та запросила присутніх 
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запалити поминальні свічки. Учасники реквієму поклали квіти до пам'ятного 

знака “Жертвам Голокосту” та хвилиною мовчання вшанували пам»ять 

загиблих. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

30 січня проведено он-лайн нараду з директорами закладів загальної 

середньої освіти. До наради долучилися 29 керівників.  

 Директор центру методичної та соціально-психологічної служби 

управління освіти Марцеліна Пахолівецька підвела підсумки проведення 

січневої інтернет-конференції з проблеми «Реалізація профільного навчання в 

основній та старшій школі», підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників шляхом проходження курсів та участі у семінарах при 

комунальному закладі «Кіровоградський інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» та проведення міського 

етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін                                   

у 2017/2018 навчальному році.  

 Директор ЦМСПС зосередила увагу директорів на проведенні атестації 

педагогів  у 2017/2018 навчальному році. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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