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м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання 

 

08 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про порядок оприлюднення інформації про 

діяльність комунальних підприємств Міської ради міста Кропивницького;               

про найменування вулиць і провулків; про найменування скверу; про 

затвердження тимчасового Порядку призначення керівників закладів освіти 

міста Кропивницького за результатами конкурсного відбору; про розгляд 

пропозиції щодо створення робочої групи з питань розробки проекту 

реконструкції Набережної р. Інгул; про виділення додаткових коштів для 

реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки;                    

про погодження змін до заходів Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей;   про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року 

№ 759 «Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 

2017-2019 роки»; про продовження терміну дії Програми «місцевих стимулів» 

для працівників охорони здоров’я; про виділення додаткових коштів галузі 

«охорона здоров’я» на 2018 рік. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

  

 08 лютого під головуванням голови комісії,  депутата Міської ради 

міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду 

питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста. Розглянуто 105 депутатських звернень. Погоджено надати допомогу                   

101 громадянину, відмовлено в наданні допомоги 4 громадянам. 

 

 08 лютого  під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання комісії 

з призначення  іменних стипендій міського голови. Розглянуто питання щодо 

продовження терміну виплати іменних стипендій. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

08 лютого  в приміщені міської ради відбулось засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті міської ради. Розглянуто питання: про 

організацію та проведення святково-розважальної програми «LOVE is..» до 

Дня Святого Валентина; про участь членів Молодіжної ради в урочистій ході 

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 

святкуванні Масляної; про організацію та проведення свята 08 березня, 

благодійного молодіжного балу та чемпіонату з КВК. 

   

 08 лютого в дитячо-юнацькому клубі ДЮК «Зоряний» відділу сім’ї та 

молоді проведено майстер-клас із виготовлення валентинок «Я дарую вам 

серце». 
 

08 лютого у бібліотеці-філії № 4 Кіровоградської МЦБС було проведено 

творчий коктейль «Чари своїми руками». Бібліотекарі запропонували 

учасникам творчого клубу «Світ захоплень» створити власноруч оригінальні 

листівки до Дня Святого Валентина. 
 

08 лютого на базі дитячо-юнацької спортивної школи № 4 відбулися 

міські змагання з баскетболу 3х3 серед юнаків та дівчат в залік міського 

спортивного фестивалю серед школярів закладів загальної середньої освіти. 

У змаганнях брали участь 60 школярів з 12 закладів освіти міста. 

Переможцем серед дівчат стала команда  гімназії № 9, а серед юнаків перше 

місце виборола команда комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  позашкільний 

центр». Переможці змагань будуть представляти місто на обласних змаганнях 

в березні 2018 року. 
 

Питання соціально-економічного стану 

             Житлово-комунальна сфера 
 

08 лютого у приміщенні міської ради відбулися звіти керівників 

комунальних підприємств, а саме: ЖЕО № 1, 2, 4, «Теплоенергетик», про 

підсумки роботи за 2017 рік.                      

 

                   Охорона здоров»я 
 

08 лютого в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулося 

засідання міської протиракової комісії з розбору запущеного випадку 

онкопатології за участю заступника начальника управління охорони здоров'я 

Лариси Кудрик, керівників лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності міста та керівників їх структурних підрозділів, лікарів, причетних до 

надання медичної допомоги хворому. 
 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко 
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