
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  12 вересня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 12 вересня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На початку засідання міський голова Андрій Райкович і секретар 

міської ради Андрій Табалов вручили два ордери на житлові приміщення 

громадянам міста — ордер на двокімнатну квартиру військовослужбовцю 

запасу, який перебував на квартирному обліку у першочерговій черзі з                        

1995 року,  та ордер на кімнату у гуртожитку громадянину, який перебував на 

обліку з 2005 року. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                        

39 питань, серед яких: про погодження проекту рішення Кіровоградської 

міської ради “Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської 

міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 “Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на                                            

2017-2020 роки”;   про нагородження з нагоди 263-ї річниці заснування міста;  

про надання грошової допомоги з нагоди Дня партизанської слави; про 

надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку; 

про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня глухих; про 

затвердження акта про взяття на баланс влаштованих зупинок громадського 

транспорту в м. Кропивницькому; про визначення видів безоплатних 

суспільно корисних робіт для осіб, які вчинили адміністративні 

правопорушення, та засуджених до покарання у виді громадських робіт та 

погодження переліку об'єктів, на яких порушники, засуджені відбувають 

покарання у виді громадських робіт у 2017 році; про підсумки міського огляду-

конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 

приватного сектора у м. Кропивницькому. 

 

12 вересня відбулася прес-конференція начальника спеціалізованої 

інспекції Андрія Максюти та начальника управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Сергія Коваленка. Мова йшла про 

нові спроби розкопок металобрухту на території захоронення радіоактивних 

відходів у глиняному кар’єрі “Веселівське родовище». 

 

12 вересня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. Розглянуто питання: про комплектацію гуртків та секцій, 

затвердження розкладу їх занять; про підготовку до проведення заходів у 

мікрорайонах з нагоди 263-ї річниці від заснування міста та участь в міських 
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заходах; про організацію та проведення заходів з нагоди Дня партизанської 

слави та Міжнародного дня миру; про здійснення контролю за санітарним 

станом прилеглої до клубів території. 

 

12 вересня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про участь у генеральному прибиранні міста; 

про проведення спортивних заходів з нагоди Дня міста та інші. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

12 вересня у літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого 

пройшов літературно-краєзнавчий вечір з циклу «На гостини до                          

Карпенка-Карого». Мова йшла про славетну родину Олександра та Софії 

Русових - представників інтелектуальної еліти України другої половини        

ХІХ століття.  

 На літературно-краєзнавчий вечір до музею завітали викладачі та учні 

інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного 

університету. Науковець музею Н.В. Мельниченко розповіла присутнім про 

славетну родину Русових, ознайомила з матеріалами виставки «Великі 

українці». Знаний краєзнавець Федір Шепель розповів багато цікавих фактів з 

життя Олександра та Софії Русових, пов’язаних з перебуванням у нашому 

місті.  
 

До Дня міста 

  

12 вересня відбулося урочисте відкриття міського пологового будинку з 

функціями перинатального центру ІІ рівня. У заході брали участь: міський 

голова Андрій Райкович, народний депутат України Костянтин Яриніч, 

секретар міської ради Андрій Табалов, голова обласної ради Олександр 

Чорноіваненко, начальник Головного управління юстиції в області Вадим 

Гуцул, депутати місцевих рад усіх рівнів, керівники лікувальних закладів, 

будівельники, меценати, жінки при надії, що обслуговуються в пологовому 

будинку.  

У подарунок пологовий будинок отримав сертифікат на                                                  

1 мільйон 150 тисяч гривень для придбання сучасного рентген-апарату. Після 

офіційної церемонії відкриття всі присутні оглянули відремонтовані 

приміщення.  

Насамкінець Андрій Райкович та Вадим Гуцул вручили свідоцтва про 

народження кільком новонародженим. 

 

12 вересня, на початку засідання виконавчого комітету міської ради, 

міський голова Андрій Райкович і секретар міської ради Андрій Табалов 
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вручили 14 кропивничанам Подяки міської ради та виконавчого комітету  за 

особливий внесок у соціально-економічний розвиток міста, вагомі досягнення 

у професійній діяльності, сумлінну працю, активну громадську позицію та з 

нагоди Дня міста. 

 

12 вересня в рамках святкування Дня міста в комунальному закладі 

«Навчально-виховне об’єднання  № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» проведено 

«Олімпійський день здоров'я». У заході, організованому спільними зусиллями 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, міського 

центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, 

брали участь 50 дітей. Школярі змагалися у спортивних конкурсах та 

відповідали на запитання олімпійської вікторини.  

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри 

від обласного відділення НОК України.  

 

 Питання соціально-економічного стану 

Охорона здоров»я 

 

12 вересня в актовій залі дитячої міської поліклініки № 1 відбувся 

семінар для лікарів первинної ланки на тему: «Рання діагностика раку». 

 

Освіта 

 

12 вересня на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа                  

І ступеня „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання „Контакт” начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

нараду з керівниками загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних 

закладів міста.   

Розглянуто питання: про підсумки відпочинку та оздоровлення учнів та 

вихованців закладів міста влітку 2017 року; про стан відвідування учнями 

загальноосвітніх  навчальних закладів; про стан дошкільної освіти міста в 

2016/2017 н.р.; про підсумки підготовки навчальних закладів до початку 

нового навчального  року та роботи в осінньо-зимовий період                       

2017/2018 року; про результати проведення державної підсумкової атестації, 

зовнішнього незалежного оцінювання в 2016/2017 н.р.; про ознайомлення з 

наказами управління освіти. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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