ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
за 13-14 жовтня 2020 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
13 жовтня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося четверте засідання двадцять другої сесії Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання.
В роботі сесії взяли участь 26 депутатів міської ради,
в.о. старости Сергій Денисенко, голова Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Руслан Фросіняк, керівники виконавчих органів
міської ради, представники засобів масової інформації та громади міста.
На четвертому засіданні двадцять другої сесії було прийнято 80 рішень,
з них: про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 14 лютого 2020 року № 3136 «Про реорганізацію комунального
некомерційного підприємства «Клінічна дитяча міська поліклініка» Міської
ради міста Кропивницького»; про внесення змін до показників бюджету
селища Нового на 2020 рік (код бюджету 11201401000); про перейменування
вулиці Декабристів.
Двадцять друга сесія Міської ради міста Кропивницького завершила
свою роботу.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
13 жовтня відбувся брифінг заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна, начальника
управління освіти Лариси Костенко та директора КП"Теплоенергетик"
Олександра Чельника.
На брифінгу йшла мова про відкриття нового автобусного маршруту
№ 114, про початок осінніх канікул у школах та про початок опалювального
сезону в місті.
Події суспільно-політичного життя
До дня захисника України
14 жовтня на меморіальному комплексі «Фортечні вали» за участю
міського голови Андрія Райковича, секретаря міської ради Андрія Табалова
та т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Сергія Колодяжного відбулося покладання квітів з нагоди Дня захисника
України.
14 жовтня міський голова Андрій Райкович та т.в.о. заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій
Колодяжний поклали квіти до могил воїнів, які загинули за незалежність
України і поховані на Алеї Слави Рівнянського кладовища.

14 жовтня керівництвом міста проведено покладання квітів на
Далекосхідному та Лелеківському кладовищах до могил загиблих на Сході
України воїнів.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
13 жовтня міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради
Андрій Табалов привітали вихованця кропивницької школи гирьового
спорту, учня КДЮСШ № 1 Геннадія Тимофєєва. Який у складі національної
збірної команди України виступав на чемпіонаті Європи з гирьового спорту у
датському місті Нествед.
Юнак впродовж 10 хвилин у вправі поштовх 107 разів підійняв дві гирі
по 32 кілограмів кожна, а у вправі ривок за такий же час виконав 187
підіймань.
Набравши у сумі двоборства 200 балів, Тимофєєв завоював
звання чемпіона Європи у ваговій категорії до 78 кг.
Також цього року за високі спортивні результати кропивницькому
гирьовику присвоєно високе звання Майстра спорту України міжнародного
класу. Тренує спортсмена відомий майстер гирьового спорту Сергій
Шевченко.
13 жовтня у бібліотеці-філії № 12 Міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено літтревел в минуле «Козаку
найперше – воля, козаку найперше – честь».
Бібліотекарі запропонували користувачам декілька різновидів
подорожі. Можна було познайомитися з книжковою виставкою, яку
прикрашала справжня козацька булава. А ще послухати козацьких пісень,
взяти участь у вікторині та переглянути одну із серій «Книги-мандрівки.
Україна» - першого українського мультсеріалу, заснованого на реальних
подіях та нереальних пригодах всесвітньо відомих українців.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
13 жовтня директор центру методичної та соціально-психологічної
служби Марцеліна Пахолівецька провела онлайн-нараду із директорами
закладів загальної середньої освіти.
Розглянуто
питання:
організація
роботи
бібліотекарів
у
міжатестаційний період, теоретичне обґрунтування алгоритму проведення
атестації бібліотекарів закладів освіти; про методичні рекомендації щодо
подачі методичних розробок на схвалення методичною радою ЦМСПС та
науково-методичною радою КОІППО претендентів на присвоєння звань:
«вчитель-методист»,
«вихователь-методист»,
«педагог-організаторметодист», «практичний психолог-методист».
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
Олена Разуменко 35 83 88
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