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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

20 квітня міський голова Андрій Райкович разом з депутатом міської 

ради від виборчого округу Олегом Краснокутським перевірили хід виконання 

комплексного ремонту дорожнього покриття по вулиці Олени Теліги в 

мікрорайоні Новомиколаївка, а також міський голова перевірив хід 

будівельних і ремонтних робіт на інших об’єктах: облаштування прилеглої 

території біля пам’ятника Жертвам Чорнобиля, реконструкцію меморіального 

комплексу «Фортечні вали» та відремонтовану прибудинкову територію біля 

будинків по вулиці Волкова, 9, корпус 2 та вулиці Волкова, 32. 

 

20 квітня відбулося навчання посадовців міської ради на тему: 

«Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб з урахуванням 

нового Закону України  «Про службу в органах  місцевого самоврядування». 

Провела заняття керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Альвіна Бондаренко. 

 

20 квітня під головуванням начальника управління містобудування та 

архітектури – головного архітектора міста Вадима Мездріна відбулось 

засідання комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення: погодити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                     

3 адресами та продовження дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами за 

9 адресами; залишити на доопрацювання пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                     

2 адресами та продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами за 1 адресою; відхилити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                   

7 адресами; розглянути пропозиції робочого органу щодо встановлення 

пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 3 адресами на засіданні 

художньої ради м. Кропивницького; перенести на наступне засідання розгляд 

пропозиції робочого органу щодо продовження терміну дії дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою. 

 

 

 



2 
 

Події суспільно-політичного життя 

            Діяльність громадських організацій 

 

20 квітня відбулося засідання Громадської ради при виконавчому 

комітеті Кіровоградської міської ради. У заході брали участь секретар міської 

ради Андрій Табалов та депутати міської ради. 

Розглянуто питання: про доцільність наявності районних у місті рад; про 

роботу депутатського корпусу міської ради; про відношення Громадської ради 

до підвищення тарифів на комунальні послуги у місті Кропивницькому. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 20 квітня в дитячо-юнацькому клубі «Ровесник» відділу сім’ї та молоді 

проведено годину народознавства «Історичними стежками нашого міста». 

20 квітня у бібліотеці-філії № 11 Кіровоградської МЦБС проведено 

велнес-тренінг «Пароль для довголіття». Бібліотекарі підготували для юних 

читачів відео-презентацію «Активне довголіття» та вітамінний коктейль «Ліки 

з саду та городу».  

 

20 квітня у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 29 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, 

взяли участь 145 дітей. 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 

Освіта 

 

У зв»язку з погіршенням погодних умов 21 квітня у м. Кропивницькому 

зупиняється на один день навчальний процес у всіх загальноосвітніх закладах. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 

 


