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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 25 липня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 26 питань, з них 

прийнято 25, серед яких: про нагородження з нагоди Дня працівників торгівлі; 

про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції, які є мешканцями м. Кропивницького; про погодження інвестиційної 

програми КП “Теплоенергетик” на 2017 рік; про організацію проведення призову 

громадян України м. Кропивницького на строкову військову службу у серпні 

2017 року. 
 

25 липня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося друге засідання Координаційної ради з питань Громадського бюджету 

міста Кропивницького. Розглянуто пропозиції щодо внесення змін до Положення 

про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького та затверджено 

календарні плани конкурсів «Громадський бюджет - 2018» та «Громадський 

бюджет-2019». 

Кадрові питання 

25 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на 

заміщення посади спеціаліста I категорії відділу будівництва та благоустрою 

Головного управління житлово-комунального господарства (на період відпустки 

по догляду за дитиною основного працівника). У конкурсному відборі брали 

участь 2 претенденти. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити на 

посаду спеціаліста I категорії відділу будівництва та благоустрою Головного 

управління житлово-комунального господарства Таран Юлію Віталіївну та 

зарахувати до кадрового резерву Полякову Ірину Василівну. 

 

Діалог влади з народом 

 

25 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. На 

прийом звернулися 15 заявників з питань: ремонту будинку та ветхої тераси, 

пориву централізованої опалювальної системи, надання дозволу на відключення 

від централізованого опалення та встановлення автономного опалення, 

діяльності (роботи, дій) голови ОСББ. 
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Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 

25 липня у міській центральній бібліотеці відбувся захід – феєрія мандрів 

«Японія – далека і близька». Читачі переглянули відео – презентацію «Чим мене 

здивувала Японія», прослухали повідомлення «Україна – Японія: діалог 

культур», відповіли на запитання вікторини та переглянули книжкову виставку 

«Нев’януча квітка сакури». 

 

25 липня в м. Самсун (Туреччина) продовжили свої успішні виступи на 

ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх спортсмени з м.Кропивницького. 

У змаганнях зі стрільби кульової учень комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури 

та спорту міської ради» Сергій Фомін завоював бронзову медаль у стрільбі з 

малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.  

У плаванні кропивничанка Ірина Терещенко завоювала срібну нагороду на 

дистанції 400 метрів комплексним плаванням. А в естафеті 4х200 метрів вільним 

стилем представниці нашого міста Дар'я Тарасенко та Ірина Терещенко разом зі 

своїм партнерками по збірній стали бронзовими призерами. 

 

25 липня до м. Кропивницького прибули учасники «Велокаравану Дружби 

Україна - Корея», який проводиться на честь 25-ї річниці встановлення 

дипломатичних відносин між Республікою Корея та Україною, а також з нагоди 

ХХІІІ зимових Олімпійських ігор 2018 року в корейському місті Пхьончхані. 

Велокараван стартував 24 липня на Михайлівській площі у столиці України. 

Його маршрут проходить через міста: Немирів, Кропивницький, Миколаїв, 

Херсон, Одесу та завершиться 30 липня в Києві. У «Велокаравані Дружби» бере 

участь професійна команда велосипедистів з Кореї (до складу команди входять 

чоловіки та жінки – всього 15 учасників), а також 10 представників Федерації 

велоспорту України. 

При в'їзді до м. Кропивницького їх зустріли близько 60 місцевих 

велолюбителів. Разом з учасниками велокаравану вулицями обласного центру 

проїхалися: срібний призер ХХVІІ Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї з 

велоспорту на треку, почесний громадянин міста Олександр Симоненко, 

начальник відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 

Сергій Колодяжний, керівники спортивних закладів міста, вихованці та тренери 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, члени місцевого клубу велолюбителів «Там-

Де-Ми», шанувальники активного способу життя. 

На площі Героїв Майдану відбулася урочиста зустріч учасників 

«Велокаравану Дружби Україна - Корея». Гостей нашого міста привітали: голова 

обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, Посол Республіки Корея в 

https://gre4ka.info/zhyttia
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Україні Лі Янг Ву, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, міський 

голова Андрій Райкович. Кращі вокальні та хореографічні колективи 

Кіровоградщини та юні вихованці обласної федерації тхеквондо (ВТФ) своїми 

виступами подарували гостям гарний настрій. 

 

 

 
 

   Керуючий справами виконавчого 

   комітету міської ради               А.Бондаренко 
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