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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

29 серпня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. Розглянуто питання: про моніторинг заходів, що проводились в 

ДЮКах до Дня незалежності України; про підготовку до проведення заходів з 

нагоди Дня міста; про контроль за відвідуванням та наповнюваністю гуртків і 

секцій та інші. 

29 серпня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про початок нового навчального року;  про 

завершення облаштування міського шахового клубу; про інвентаризацію 

спортивних майданчиків; про хід капітального ремонту стрілецького тиру; про 

проведення «Олімпійських уроків» в спортивних школах; про формування 

нових штатних розписів із урахуванням підвищення посадових окладів; про 

участь у змаганнях дитячо-юнацької футбольної ліги вихованців                                

КДЮСШ № 2; про формування кошторисних розрахунків на 2018 рік; про 

участь в обласних змаганнях серед дітей і юнацтва «Олімпіада 

Кіровоградщини» та інші. 
                                                                  

29 серпня відбулася прес-конференція начальника управління 

економіки Андрія Паливоди, присвячена питанням розвитку підприємництва 

і підприємницької діяльності у Кропивницькому.  
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

29 серпня у міській центральній бібліотеці № 1 відбувся авторський 

ювілей Павла Глазового «Здоровий сміх продовжує життя». 

Користувачі бібліотеки читали твори відомого гумориста та 

переглянули  книжкову виставку «Для нього посмішка від нас».  

 

До Дня підприємця 

 
29 серпня, напередодні Дня підприємця, міський голова Андрій 

Райкович і секретар міської ради Андрій Табалов привітали кращих 

організаторів малого та середнього бізнесу нашого міста зі святом та виконали 
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приємну місію – вручили відзнаки за вагомий особистий внесок у розвиток 
підприємництва та значні трудові здобутки.  

З вітальними словами до учасників урочистостей звернулися також 

голова правління громадської організації «Спілка підприємців 

Кіровоградської області» Тамара Самиляк та виконавчий директор обласного 
відділення Українського союзу промисловців і підприємців Сергій Бедзай. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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