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Діяльність органів влади
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
10 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
33 питання, серед яких: про погодження проєкту рішення Міської ради міста
Кропивницького «Про затвердження Програми з розвитку і управління
персоналом в Міській раді міста Кропивницького на 2020-2022 роки»;
про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої
освіти та інклюзивно-ресурсними центрами міста на 2020/2021 навчальний
рік; про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького
«Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280
«Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України
«Про адміністративні послуги» на 2019-2021 роки»; про затвердження акта
прийняття-передачі до комунальної власності територіальної громади
міста Кропивницького 56-квартирного житлового будинку з вбудованими
приміщеннями
магазину
та
кафе
по
вул.
Червонозорівській
(Василя Нікітіна), 23-г; про надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста Кропивницького за депутатськими зверненнями.
10 грудня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося позачергове
засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Розглянуто питання про вибуття малолітніх дітей із сім'ї патронатного
вихователя.
10 грудня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про хід опалювального сезону в ДЮСШ;
про посилення пожежної безпеки, обстеження спортивних закладів щодо їх
відповідності вимогам безпеки, проведення наради та навчання з питань
протипожежних заходів; про завершення бюджетного року; про планування
заходів до новорічних свят; про діджиталізацію та запровадження
електронних сервісів щодо надання спортивних послуг населенню.
10 грудня заступник начальника управління молоді та спорту
Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді
та спорту Людмила Дорохіна провели нараду з педагогами-організаторами
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та керівниками гуртків КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького».
Розглянуті питання: про перевірку стану пожежної безпеки в дитячоюнацьких клубах; про аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про
планування виховних заходів на наступний тиждень, в т.ч. з нагоди Дня
Святителя Миколая Чудотворця.
10 грудня відбулася прес-конференція начальника управління освіти
Лариси Костенко та власника галереї “Елисаветград” Миколи Цуканова. Мова
йшла про проведення виставки ювілейного, десятого, конкурсу дитячого
малюнку у Кропивницькому «Щаслива дитина – квітуча Україна». Відкриття
виставки робіт учасників конкурсу одночасно відбудеться в 40 закладах
дошкільної освіти та 15 закладах загальної середньої освіти міста. Кожен
заклад отримає 40 конкурсних робіт для оформлення в своєму приміщенні
виставки малюнків. Згодом заклади матимуть можливість обмінюватися
експозиціями.
10 грудня під головуванням заступника голови адміністративної комісії
при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради
Анатолія Люненка відбулося засідання адміністративної комісії.
Розглянуті 4 адміністративних справи, по яких винесено такі рішення:
накладено штраф – на одну особу; висловлено усне зауваження – одній особі;
закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення – 2 справи.
Діалог влади з народом
10 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 4 заявники з питань: ремонту стіни житлового будинку,
неналежного надання послуги теплопостачання та підключення
централізованого опалення до квартир будинку ОСББ.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
10 грудня у комунальному закладі «Гірнича гімназія» проведено
спортивно-патріотичний захід «Майбутні олімпійці», присвячений Дню
Збройних сил України.
У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх» і відділення Національного олімпійського
комітету України в Кіровоградській області, брали участь близько
100 школярів.
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Директор міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для
всіх» Микола Аношкін розповів про історію виникнення і проведення
Олімпійських ігор та про відомих кіровоградських спортсменів-олімпійців.
Потім діти змагалися у спортивних естафетах та перевірили свої знання,
відповідаючи на запитання вікторини на олімпійську тематику.
Переможці та призери нагороджені дипломами управління молоді
та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали сувеніри
та літературу на олімпійську тематику від обласного відділення НОК України.
10 грудня в бібліотеці-філії № 4 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького проведено день інформації «Немає прав
без обов’язків».
Протягом дня для своїх користувачів бібліотекарі підготували і провели
ряд заходів з правової тематики.
Для учасників заходу були підготовлені: відеофільм «Історія створення
Декларації прав людини», слайд-презентація «Ти і закон», інформаційний
калейдоскоп «Права. Гарантії. Захист» тощо. Бібліотекар читального залу
провела огляд періодики «Домашній адвокат» та коментований огляд
книжкової виставки «Сила закону», на якій були представлені новинки
правознавчих видань із фонду бібліотеки.
10 грудня в літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого
відбулася творча зустріч із заслуженим журналістом України,
мистецтвознавцем, письменником Броніславом Куманським «Портрет в
інтер’єрі творчості», до якої була оформлена однойменна виставка.
Захід проведено в рамках музейного проєкту «Літературний портрет»
з нагоди 35-річчя створення обласного осередку Національної спілки
письменників України.
Після вступного слова ведучої, співробітниці музею та письменниці
Антоніни Корінь розпочався діалог. Викладач зарубіжної літератури
Кіровоградського музичного коледжу і художній керівник театрального
гуртка «Натхнення» Людмила Френчко та її студенти - члени гуртка засипали
гостя найрізноманітнішими запитаннями. Вони стосувалися творчості,
біографії, роботи, дружби з видатними людьми, а також співпраці, адже
«Натхнення» готує виставу за поемою Б. Куманського «Еней повертається»,
присвячену 250-річчю з дня народження Івана Котляревського.
У заході брали участь літератори, друзі, краєзнавці, громадські діячі.
Студенти подарували гостю літературні та музичні сувеніри. Свої вірші
прочитали Ореста Квітка та Лілія Овчарук, яка виконала ще й пісню.
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Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
10 грудня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»
проведено рейдове відстеження по вулиці Вокзальній (біля магазину “АТБ”
та вздовж будинку № 37/16) щодо припинення несанкціонованої торгівлі.
Під час рейду несанкціонована торгівля не здійснювалась.
Охорона здоров»я
10 грудня в актовому залі дитячої міської поліклініки відбувся семінар
для лікарів на тему: «Коморбідна патологія: міждисциплінарні аспекти та
сучасний пацієнт» за участі міського позаштатного терапевта управління
охорони здоров'я Дарії Думен.
Освіта
10 грудня директор центру методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі онлайн
нараду з заступниками директорів закладів загальної середньої освіти міста.
Розглянуті питання: про організацію і проведення січневої інтернетконференції з проблеми «Технологія фахової майстерності: сучасний
інструментарій керівника і педагога»; про підсумки міського етапу
ХХ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика;
про підсумки проведення міського етапу конкурсу «Учитель року – 2020»;
про моніторинг стану матеріального забезпечення викладання фізичної
культури.
10 грудня під головуванням начальника управління освіти Лариси
Костенко відбувся конкурсний відбір на вакантні посади фахівців комунальної
установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 2» Міської ради міста
Кропивницького.
10 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко – правовий ліцей
«Сучасник» – дитячо-юнацький центр» з нагоди Дня прав людини відбувся
квест-марафон для учнів 10-11-х класів. Учні обговорювали історію
української державності, засади правової політики української держави
та перспективи євроінтеграції в Україні.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
Ірина Штадченко 24 75 85

Альвіна БОНДАРЕНКО

