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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

08 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення: відкласти розгляд пропозицій робочого 

органу щодо встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої 

реклами за 1 адресою та продовження терміну дії дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами за 2 адресами; погодити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                

1 адресою. 

 

08 червня начальник відділу кадрової роботи міської ради Світлана 

Балакірєва провела навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради 

та комунальних підприємств на тему: «Порядок надання щорічних та 

додаткових відпусток відповідно до чинного законодавства».  

 

Діалог влади з народом 

 

08 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 8 заявників з питань: якості надання житлово-

комунальних послуг, зовнішнього освітлення біля будинку,  ремонту 

прибудинкової території, надання дозволу на відключення від 

централізованого опалення та встановлення автономного опалення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

08 червня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 6 – еко-шок «Зупинись! Озирнись! Поміркуй!». Бібліотекарі 

познайомили читачів, учнів 5-6-х класів, з актуальними екологічними 

проблемами, обговорили шляхи вирішення екологічних проблем; 

№ 21 – PR - акція «Старт книжкового літа». 10 волонтерів - «друзі літніх 

читань», одягнені в костюми літературних героїв, розповсюдили серед 
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жителів  мікрорайону листи – запрошення на цікаві масові заходи, що 

проходитимуть в бібліотеці протягом літа.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Підприємництво 

 

08 червня в рамках роботи міського «Діалог-центру» за участю 

представників Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС в Кіровоградській області  

відбувся семінар для суб”єктів господарювання міста на тему: «Новини 

податкового законодавства України. Введення процедури зупинення 

реєстрації у ЄРПН податкової накладної». 

  

 

 

Начальник організаційного відділу                     О.Разуменко 
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