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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

22 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуто та погоджено матеріали: про умовно – дострокове звільнення 

щодо однієї особи (ДУ КУВП (№ 14); про умовно – дострокове звільнення 

стосовно 2-х осіб (ВК-6); про заміну невідбутої частини строку покарання 

більш м’яким щодо однієї особи (ВК-6). 

 

22 лютого за участю секретаря міської ради Андрія Табалова  відбувся 

семінар на тему: «Оцінка розвитку та вдосконалення Громадського бюджету».  

В заході брали участь: автори проектів, члени координаційної ради з 

питань впровадження Громадського бюджету в місті Кропивницькому, 

спеціалісти виконавчих органів міської ради та представники громади. 

Секретар міської ради Андрій Табалов та заступник начальника управління 

економіки – начальник відділу економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Аліна Пузакова розповіли про процес впровадження 

бюджету участі у Кропивницькому.  Учасники оцінили етапи впровадження 

Громадського бюджету в Кропивницькому, а також надали свої пропозиції 

щодо розвитку бюджету участі в місті та пропозиції щодо змін до Положення. 

Також присутні на семінарі провели власний аналіз відповідності польських 

стандартів до місцевих реалій на всіх етапах впровадження Громадського 

бюджету. Усі напрацьовані пропозиції модератори заходу, координатор 

проектів Фундації українсько-польської співпраці ПАУСІ Леонід Донос та 

експертка ПАУСІ Анна Ніколенко-Баєва, обговорили з головою 

координаційної ради з питань впровадження Громадського бюджету в місті 

Кропивницькому Андрієм Табаловим.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

22 лютого в дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді 

проведено конкурс з виготовлення виробів hand made «Моя фантазія».  

22 лютого по вул. Преображенська, 2 проведено «Олімпійський день 

здоров'я», присвячений 80-й річниці утворення Кіровоградської області.                         
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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, взяли участь 25 учасників, які 

змагалися у спортивних конкурсах. Директор міського центру «Спорт для 

всіх» Микола Аношкін розповів учасникам заходу про утворення 

Кіровоградської області. 

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи 

від обласного відділення НОК України. 

 

22 лютого у музичній школі № 1 ім. Г.Г. Нейгауза відбулася виставка 

«Брати Журавленки» в рамках проведення серії виставок «Видатні співаки 

нашого краю». 

Під час заходу було представлено колекцію документів уродженця 

Єлисаветградщини, оперного і камерного співака Герасима Журавленка.                      

Ці матеріали заповнюють «прогалини» в життєвому й творчому шляху 

артиста, висвітлюють маловідомі сторінки музичної культури нашого краю. 

Найдавніший документ датований 1889 роком. Решта матеріалів охоплюють 

період з 1917 по 1948 роки - це афіші вистав та концертів, програмки вистав, 

розклад репетицій, ноти та фотографії. 

 

22 лютого у бібліотеці-філії № 1 Кіровоградської МЦБС була проведена 

бесіда-діалог «Твоя поведінка – це дзеркало твого обличчя».  

 

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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