ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 10 квітня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
10 квітня 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.
Члени комісії особисто познайомились з кандидатами на посаду
директора Центральноукраїнського вищого професійного училища ім. Миколи
Федоровського та вирішили рекомендувати обох кандидатів до участі у
конкурсі.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
10 квітня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 23 питання, з них
прийнято 22, серед яких: про затвердження переліку маршрутів регулярних
спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на 2018 рік; про надання
матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної
операції для встановлення пам'ятників; про надання грошової допомоги
учасникам народного
аматорського
хору “Ветеран”
з нагоди
30-річчя заснування; про реєстрацію народження дітей, покинутих в закладі
охорони здоров'я.
10 квітня, перед початком засідання Виконавчого комітету Міської
ради міста Кропивницького, міський голова Андрій Райкович привітав
колектив спеціалізованої інспекції з нагоди 26-ї річниці від її заснування та
вручив відзнаки за особистий внесок у покращення санітарного стану та
дотримання благоустрою в місті Кропивницькому, сумлінну працю, а саме:
наручний годинник начальнику спеціалізованої інспекції Андрію Максюті
та Почесну грамоту міської ради та виконавчого комітету міста
Кропивницького інспектору спеціалізованої інспекції Ларисі Мироненко.
Оголосив подяки міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького
інспектору спеціалізованої інспекції Тетяні Покрамович та головному
спеціалісту спеціалізованої інспекції Аліні Сорочан.
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Також міський голова привітав з 75-річчям від дня народження та вручив
наручний годинник голові ради Кропивницької міської організації ветеранів
України Володимиру Зуєву.
10 квітня відбулась прес-конференція секретаря міської ради Андрія
Табалова. Мова йшла про підписання Меморандуму про реалізацію пілотних
проектів з відкритих даних. Відтак для кропивничан стане доступною важлива
інформація, починаючи від даних про функціонування комунальних служб до
інформації про міський бюджет.
10 квітня відбулась прес-конференція заступника начальника
управління містобудування та архітектури Ірини Мартинової та начальника
відділу з охорони культурної спадщини управління містобудування та
архітектури Надії Лісняк. Мова йшла про збереження пам'яток архітектури у
місті Кропивницькому.
10 квітня начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій
Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних
закладів. Розглянуто питання: про формування переліку протипожежних
заходів, які потребують фінансування у 2018 році; про участь у
всеукраїнському місячнику з благоустрою спортивних майданчиків «Спорт
для всіх – спільна турбота»; про виготовлення проектно-кошторисної
документації на реконструкцію стадіону КДЮСШ № 2; про участь у
всеукраїнській акції «За чисте довкілля»; про дотримання вимог з охорони
праці; про оновлення колективного договору.
10 квітня в приміщенні дитячо-юнацького клубу «Моноліт» відділу
сім’ї та молоді заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська провела виїзну нараду з педагогами-організаторами дитячоюнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз
проведених заходів за минулий тиждень; про організацію та проведення
заходів на наступний тиждень; про контроль за протипожежною безпекою,
відвідуваністю груп в гуртках і секціях, санітарним станом прилеглої до клубів
території.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
10 квітня в дитячо-юнацькому клубі «Вогник» відділу сім’ї та молоді
відбулась виставка дитячих малюнків «Я і космос» з нагоди Всесвітнього дня
авіації і космонавтики.
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10 квітня у бібліотеці-філії № 13 Кіровоградської МЦБС було
проведено виставку-біографію «Теплий вогник – на теплу дорогу» з нагоди
85-річчя від дня народження письменника, нашого земляка Віктора Близнеця.
Протягом дня бібліотекарі проводили голосні читання повістей Віктора
Близнеця, а також провели вікторину за твором «Звук павутинки».
10 квітня у концертній залі музичної школи № 1 ім. Г. Г. Нейгауза з
нагоди 130-річчя від дня народження відомого піаніста Генріха Нейгауза
відбувся концерт лауреата міжнародних конкурсів Андрія Макаревича.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
10 квітня в приміщенні комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» під головуванням начальника управління
освіти Лариси Костенко відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії
управління освіти Міської ради міста Кропивницького щодо атестації
керівних працівників закладів освіти на відповідність займаній посаді та
встановлення
(підтвердження)
педагогічним
працівникам
вищої
кваліфікаційної категорії і педагогічних звань. Всього атестаційною комісією
проатестовано 296 педагогічних працівників.
10 квітня на базі центру методичної та соціально-психологічної служби
управління освіти відбувся міський конкурс електронних презентацій «Моя
Кіровоградщина – перлина скіфського степу». У конкурсі брали участь
30 школярів з 14-ти закладів загальної середньої освіти. Переможці будуть
визначені 17 квітня 2018 року.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

