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24 грудня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
24 грудня заступник начальника управління молоді та спорту міської
ради Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління
молоді та спорту міської ради Людмила Дорохіна провели нараду з
педагогами – організаторами та керівниками гуртків КЗ «Об’єднання дитячо
– юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького». Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за
минулий тиждень, в тому числі проведення новорічних розважальних
програм з нагоди Нового року.
24 грудня начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій
Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних
закладів. Розглянуто питання: про підсумки роботи в 2019 році; про зміни до
порядку медичного забезпечення спортивних заходів; про заповнення
опитувальних листів по будівлях спортивних закладів; про підготовку
матеріалів для річного звіту за формою 2-ФК тощо.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
24 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба, начальник управління соціальної підтримки
населення міської ради Юлія Вовк привітали зі 100-річним ювілеєм
мешканку міста Кропивницького Анастасію Дем’янівну Денисенко та
вручили грошову допомогу, квіти, подарунок від міської влади.
24 грудня в ДЮК «Гірник» КЗ «Об’єднання дитячо - юнацьких клубів за
місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
майстер – клас «Розпис новорічних пряників».
24 грудня у бібліотеці-філії № 2 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького проведено звіт перед громадськістю про
роботу системи в 2019 році.
24 грудня у приміщенні актової зали музичної школи № 2
ім.Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького відбувся вечір української музики за
участю муніципального молодіжного жіночого хору «Сріблясті голоси» та
ансамблю народної музики «Степограй». Виконувалися духовні твори
української православної та католицької церков, українські колядки та
щедрівки, твори українських композиторів та обробки народних пісень.
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Питання соціально – економічного стану
Освіта
24 грудня відбулося відкриття навчально-практичного центру «Токар.
Верстатник
широкого
профілю.
Шліфувальник.
Свердлувальник»
Центральноукраїнського вищого професійного училища імені Миколи
Федоровського. На заході були присутні заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба, заступник начальника
управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної
державної адміністрації Лідія Шатна, начальник управління освіти Міської
ради міста Кропивницького Лариса Костенко.
Навчально-практичний центр здійснюватиме підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації робітників за новітніми технологіями із
застосуванням сучасних матеріалів, обладнання та інструментів.
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