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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

 28 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання виконавчого комітету міської ради міста Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                              

32 питання, серед яких: про встановлення тарифу на послугу з 

централізованого водопостачання, яка надається Інгульською шахтою                     

ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”; про організацію 

функціонального навчання населення з цивільного захисту міста у 2018 році; 

про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти                                          

м. Кропивницького на 2018 рік; про затвердження акта прийняття-передачі до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького житлового 

будинку по вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга - 70 - квартирна                    

секція “Б”). 

 

Діалог влади з народом 

 

28 грудня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 5 заявників з питань: виділення 

земельних ділянок під гараж,  продовження договору оренди землі,  

переведення квартир у приватний будинок. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

28 грудня міський голова Андрія Райковича, заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба та начальник 

управління освіти Лариса Костенко брали участь в урочистому відкритті 

відремонтованих сучасних спортивних залів  у КЗ „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий 

юнацький центр „Перлинка” та загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 30.  

Заклади освіти гостинно зустрічали поважних гостей, а Андрій Райкович 

передав школам сертифікати на отримання спортивного обладнання. 

 

28 грудня в приміщенні Міської ради містa Кропивницького відбулося 

нагородження переможців міського конкурсу мaлюнку «Привітaй зaхисникa з 

різдвяними святaми».  Міський голова Андрій Райкович подякувaв дітям тa 
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вчителям зa aктивну участь у конкурсі тa привітaв всіх з прийдешніми 

зимовими святaми.  

Призери конкурсу отримaли в нaгороду нaбори для мaлювaння, aби і 

нaдaлі розвивaти свій художній тaлaнт, тa квитки нa безкоштовне відвідувaння 

кінотеaтру. Переможцям конкурсу вручили дитячі смaрт-чaси. 

Очільник Кіровогрaдського обласного УКРОПу Михaйло Бєжaн 

передасть дитячі малюнки волонтерaм, a ті в свою чергу, повезуть їх нa 

передову, щоб привітaти з новорічними святaми бійців, які зaрaз боронять 

Укрaїну нa сході.  

 

28 грудня в дитячо-юнацькому клубі «Надія» відділу сім’ї та молоді 

проведено спортивно – розважальну ігрову програму для вихованців клубів 

«Мрія» та «Надія».  

28 грудня у бібліотеці-філії № 9 Кіровоградської МЦБС проведено 

усний журнал «Народжені революцією: обличчя євро майдану».  
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           А.Бондаренко 
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