
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 13 березня 2018 року 
 

м. Кропивницький        

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

13 березня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                         

32 питання, серед яких: про звіт спостережної комісії Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького за 2017 рік; про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького; про 

проведення місячника з озеленення, прибирання та благоустрою території 

міста Кропивницького; про основні заходи цивільного захисту міста на           

2018 рік; про організацію громадських робіт протягом 2018 року. 

 

13 березня під головуванням заступника міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка проведено засідання 

робочої групи з вивчення питання щодо комплексної реконструкції 

набережної річки Інгул на відрізку від вул. Михайлівської до вул. Київської. 

Розглянуто першочергові завдання, які мають бути виконані щодо 

благоустрою та реконструкції набережної. 

 Вирішено наступну нараду провести із залученням спеціалістів 

відповідних служб для складання технічного завдання щодо заміни або 

модернізації інженерних мереж (теплових, зливової та водопостачальної) на 

зазначеному відрізку. 
 

13 березня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  

Розглянуто питання: про розчищення від снігу прилеглих територій 

підпорядкованних закладів; про дотримання трудової дисципліни тренерами-

викладачами та адміністрацією дитячо-юнацьких спортивних шкіл; про 

тепловий режим у спортивних закладах; про обмеження проведення 

спортивних змагань у вечірній час; про своєчасне подання електронних 

декларацій; про підготовку матеріалів для атестації посадових осіб 

управління; про проведення заходів з патріотичного виховання учнів дитячо-

юнацьких спортивних шкіл та інші. 

 

13 березня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та 

спорту Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами 
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дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз 

проведених заходів за минулий тиждень; про підготовку та проведення 

заходів, а саме: ювілейного концерту ЗХА «Метелиця» та ЗХА «Аеліта»; про 

контроль за температурним режимом та моніторинг рівня захворюваності 

дітей; про контроль за відвідуваністю груп в гуртках і секціях, санітарним 

станом прилеглої до клубів території, протипожежною безпекою. 

13 березня відбулось публічне представлення інформації про бюджет за 

бюджетними програмами 2017 року головними розпорядниками коштів 

міського бюджету: начальником юридичного управління Мариною Смаглюк, 

начальником відділу кадрової роботи Світланою Балакірєвою, начальником 

управління адміністративних послуг Антоном Шевченком, начальником 

відділу комп”ютерно-інформаційного забезпечення Оксаною Бабаєвою, 

начальником сектора запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами Олександром Шишком, 

начальником сектора мобілізаційної роботи та територіальної оборони 

Віктором Лєвашовим, начальником відділу по роботі із засобами масової 

інформації Сергієм Якуніним та начальником управління апарату міської ради 

Людмилою Масло. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

З 26 лютого по 13 березня в спортивних залах НВО № 6, 8, 16 проходили 

міські змагання з волейболу серед дівчат в залік міського спортивного 

фестивалю школярів закладів освіти міста Кропивницького. 

У чемпіонаті міста з волейболу брали участь 140 учениць з                                             

13-ти навчальних закладів. Третє місце посіла команда НВО № 8, другою стала 

команда гімназії ім. Т. Шевченко, а переможцем - команда учениць                                

НВО № 16. Вони будуть представляти місто на обласних змаганнях з 

волейболу в квітні 2018 року в місті Кропивницькому. 

 

  13 березня в дитячо-юнацькому клубі «Надія» відділу сім’ї та молоді 

проведено виховну годину на тему: «Бережи навколишнє середовище!». 

 

 Питання соціально – економічного стану 

Освіта 

 

13 березня директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі он-лайн 

нараду з директорами закладів загальної середньої освіти. 



3 
 

Розглянуто питання: про порядок проведення державної підсумкової 

атестації  у 2017/2018 навчальному році; про реєстрацію на курси при 

КОІППО; про результати міського етапу турнірів з базових дисциплін; про 

підсумки проведення обласного етапу МАН та проведення конкурсу-захисту 

дослідницьких робіт серед учнів 6-8-х класів.  

 

13 березня на базі комунального закладу  „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий 

юнацький центр „Сузір’я” відбувся міський етап конкурсу екологічних 

агітбригад «Земля - наш спільний дім». 

У конкурсі брали участь 64 учні з 11-ти навчальних закладів міста,                         

а саме: НВО № 1, 8, 18, 19, 20, 31, 32, гімназії № 9, ЗОШ  № 10, 12,                                 

НВК «Кіровоградський колегіум. Переможцями визначено: І місце –                             

НВО № 32 ( «Eco-smile»); ІІ місце – ЗОШ № 10 («Екологічний майдан»),                                    

НВО № 19 («ДЮРАСЕЛ»); ІІІ місце – НВО № 8 («Дерево життя»), НВО № 20 

(«3D: думай, дій, допомагай»), НВО № 31 («Еколог»). 

 

13 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 

класами, центр дитячої та  юнацької творчості «Сузір’я» відбувся І етап 

презентації закладів загальної середньої освіти у рамках проекту «Якісна 

профільна освіта кожній дитині - 2018». Десять закладів освіти (гімназія 

ім. Т. Шевченка, НВО № 6, 31, 32, 34, «Вікторія-П», СЗОШ № 14, педагогічний 

ліцей) презентували свої профілі навчання. Глядацька аудиторія – це учні              

8-9-х класів, батьки, вчителі. Прослухавши інформацію щодо профільності 

закладу, присутні матимуть змогу оцінити, обрати, визначитись із подальшим 

навчанням у 10-11-х класах.  

Зразковий хореографічний ансамбль «Надія» подарував глядачам 

весняний настрій своїми хореографічними композиціями. 

 

 

Начальник організаційного відділу         О.Разуменко  
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