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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Діяльність органів влади на місцях 

04 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на 

заміщення посади головного спеціаліста (відповідального секретаря 

адміністративної комісії) відділу правового забезпечення юридичного 

управління (на період відпустки основного працівника). 

У конкурсному відборі брали участь 4 претенденти. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити 

Майстрова Олександра Сергійовича на посаду головного спеціаліста 

(відповідального секретаря адміністративної комісії) відділу правового 

забезпечення юридичного управління (на період відпустки для догляду за 

дитиною основного працівника). 

 

04 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба відвідала навчально-виховний комплекс 

„Кіровоградський колегіум – спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” та 

спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 46 "Краплинка"                

з метою  контролю за організацією харчування в закладах дошкільної освіти. 
Дзюба Н.Є. проаналізувала меню, оглянула харчоблоки, ознайомилася                

з процесом приготування їжі, перевірила якість продуктів та спостерігала за 

сніданком вихованців садочків. 

 

             04 квітня під  головуванням  заступника  голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної 

районної у м. Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського відбулося 

засідання районної комісії з питань призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання 

пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому 

комітеті Фортечної районної у  м. Кропивницькому ради.  

           Розглянуто 62 справи, зокрема щодо призначення: державної           

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 2 (призначено – 2),               

житлової субсидії – 50 (призначено – 48), соціальних виплат внутрішньо  

переміщеним  особам - 10 (призначено – 10). 
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Діалог влади з народом 

 

04 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 2 заявники з питань виділення та узаконення 

земельних ділянок. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

04 квітня на базі комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3» управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького проходив чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та дівчат 

2004-2005 р.н. Змагання зібрали 60 учасників, в т.ч. 5 вихованців                                          

КЗ «КДЮСШ № 3». Вихованка даної спортивної школи Карина Мілякова 

зайняла І місце, а її одноклубник Анатолій Безязиченко – ІІ місце у своїх 

вагових категоріях. 

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації.  

 

04 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Зоряний» – вікторина «Подорож у світ казки»; ДЮК «Гермес» 

– відкритий урок для батьків (східні танці); ДЮК «Юність» – година 

спілкування «Здоров’я в твоєму домі». 

 

04 квітня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи:  

 № 19 – день інформації «Чудеса живого світу». Для читачів, які мають 

домашніх улюбленців, та для тих, хто ще вагається, бібліотекарі підготували 

огляд книжкових новинок «5 порід собак, яких зручно тримати у квартирі» та 

«Іграшки для домашнього улюбленця». Розповіли про знаменитостей, 

тваринки яких стали невід’ємною частиною їхнього зіркового образу, про 

популярні сторінки котів та собак у соціальних мережах із десятками тисяч 

лайків. Показали фотографії відомих особистостей разом з їхніми 

улюбленцями під час «Коти VS собаки: Кого краще тримати вдома?». 

 Згадали бібліотекарі також про тварин та рослини, які опинилися на 

межі зникнення, запропонувавши переглянути відео «Червона книга 

України». 

 Для молодших читачів була оформлена книжкова виставка «Книжкове 

сафарі», а для старших – еко-виставка «Подбаємо про майбутнє»; 

№ 2 – літературне кафе «Здоровенькі були». Про алкоголізм, 

наркоманію і їх вплив на організм людини відверто і доступно учням ЦВПУ 
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ім. Миколи Федоровського розповів координатор Міжнародної 

антинаркотичної асоціації  Віталій Дьомін.  

Присутні переглянули відеосюжети «Підлітки потерпають від 

наркотиків та алкоголю», «Намалюй життя у Кропивницькому 26.03.19» та 

мали нагоду ознайомитись з виставкою літератури «Обери здоров'я, обери 

життя». 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 
 


