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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

03 грудня т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Вергун та т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства Тетяна Савченко провели  

нараду з  керівниками  житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуті питання: про розчищення від снігу та посипання 

протиожеледними сумішами закріплених та прилеглих територій, вулиць 

міста, тротуарів та пішохідних переходів; про забезпечення належної роботи 

підприємств в осінньо-зимовий період 2018/2019 року; про забезпечення 

належного теплопостачання; про  підготовку до новорічних свят та інші. 

 

03 грудня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина 

Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провели 

нараду з педагогами-організаторами та  керівниками гуртків і спортивних 

секцій дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання Міської ради міста Кропивницького».  

Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; 

про організацію та проведення заходів в рамках акції «16 днів проти 

насильства» (з 25.11 по 10.12.2018 р.) та з нагоди відзначення  80-ї річниці 

утворення Кіровоградської області; про постійний контроль за відвідуванням 

вихованцями гуртків і спортивних секцій, температурним режимом, 

санітарним станом прилеглої до клубів території. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 30 листопада по  03 грудня у м. Львові проходив Всеукраїнський 

турнір з гирьового спорту, присвячений пам'яті професора Юрія Резнікова.                    

У турнірі брали участь 137 спортсменів з 14-ти команд. Вихованці 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» 

завоювали медалі: Анжеліка Намєснік - золото серед жінок (вагова категорія 

до 58 кг), Геннадій Тимофєєв – срібло серед чоловіків (вагова категорія                               

до 85 кг), Владислав Вишінський – бронзу серед чоловіків (вагова категорія     

до 78 кг).  

 

03 грудня в спортивному комплексі FanClub відбулися змагання з 

плавання серед вихованців комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 1» з ураженням опорно-рухового апарату, 

присвячені Міжнародному дню людей з інвалідністю. 
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Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

призи від обласного відділення НОК України. 

 

03 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи: ДЮК «Чайка» - презентація інформаційного стенду 

«Захисти життя – зупини насильство» в рамках акції «16 днів проти 

насильства»; ДЮК «Зоряний» - усний журнал «ВІЛ і СНІД – чума  ХХІ 

століття»; ДЮКи «Чайка» та                  «Гермес»  - перегляд відеоролику 

«СНІД – небезпечне захворювання»;                             ДЮК «Надія» – 

виховний захід «Видатні спортсмени Кіровоградщини» з нагоди відзначення 

80-ї річниці  утворення Кіровоградської області.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Охорона здоров»я 

03 грудня за участю міського голови Андрія Райковича, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби, 

начальника управління охорони здоров'я Оксани Макарук відбулося 

урочисте відкриття капітально відремонтованого рентгенологічного кабінету                   

стаціонару № 1 КЗ “Центральна міська лікарня м. Кіровограда”, в якому 

встановили сучасний рентген апарат італійського виробництва. 

Освіта 

03 грудня за участю міського голови Андрія Райковича та начальника 

управління освіти міської ради Лариси Костенко відбулося урочисте 

відкриття інклюзивно-ресурсного центру № 2 на базі ЗОШ № 29, який 

максимально охоплюватиме реабілітаційними, дефектологічними, 

психологічними та соціальними послугами дітей з особливими потребами. В 

заході брали участь діти з особливими освітніми потребами разом з батьками, 

педагоги та керівники спеціальних шкіл та інклюзивно-ресурсних центрів 

міста. 

03 грудня в закладах загальної середньої освіти міста відбулися 

тематичні заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з 

інвалідністю: уроки доброти «Дивіться на нас, як на рівних», бесіди «Всі 

люди рівні, не шукай різниці»; виставки тематичних стіннівок щодо 

забезпечення прав дітей з особливими потребами. 

 

Начальник організаційного відділу         О.Разуменко 


