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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  
 

22 січня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та 

запрошеними особами. 

Міський голова привітав присутніх з Днем Соборності України, 

відзначив в цілому гарну роботу комунальних служб щодо прибирання снігу 

протягом вихідних днів та зосередив увагу на питаннях: забезпечення 

комунального порядку в місті, наведення порядку на кінцевих зупинках 

транспорту, оренди земельних ділянок, упорядкування скверів біля 

пам»ятника Т.Г Шевченку та «Центрального». 

Андрій Райкович звернув увагу представника управління патрульної 

поліції у м. Кропивницькому на організацію транспортного руху,                                                        

в т.ч.  великогабаритного транспорту, під час ускладнення погодних умов. 

Розглянуто питання про виконання у 2017 році Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на                                           

2016 – 2018 роки.              
 

 22 січня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулось засідання міської топонімічної комісії при Виконавчому комітеті 

Міської ради міста Кропивницького. 

Розглянуті питання: про лист управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького щодо встановлення на фасаді будівлі навчально-виховного 

комплексу „Кіровоградський колегіум – спеціалізований навчальний заклад              

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання”  

пам’ятної дошки випускнику закладу Шмальку Олександру Володимировичу, 

учаснику антитерористичної операції, померлому від ран;  про звернення 

міського товариства політичних в’язнів і репресованих щодо найменування 

безіменного скверу по вул. Великій Перспективній (між Апеляційним судом 

Кіровоградської області та лікарнею ім. Святого Луки) на честь Сороки 

Семена Климовича, громадського діяча, колишнього воїна УПА; про 

звернення гр. Я**. щодо перейменування вулиці Кільцевої на честь Яловця 

Євгена Андрійовича, учасника антитерористичної операції, загиблого в зоні 

бойових дій; про звернення Кропивницької міської громадської організації 

«Бойове братерство» щодо встановлення пам’ятної таблички на місці 

майбутньої меморіальної дошки родині Шульгиних  у сквері по вулиці 

Дворцовій; про вивчення питання щодо перейменування однієї з вулиць у                                    

м. Кропивницькому на честь В.О.Сухомлинського (відповідно до протоколу 
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за результатами наради у першого заступника голови облдержадміністрації 

С.Коваленка щодо відзначення у Кіровоградській області 100-річчя від дня 

народження В.О.Сухомлинського). 

 Додатково розглянуто питання щодо демонтажу радянської символіки 

на будівлі Міської ради міста Кропивницького. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 22 січня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Зоряний» - тиждень добрих справ «Діти допомагають дітям»; 

ДЮК «Ровесник» – інформаційну годину для вихованців клубу до Дня 

Соборності України. 
 

До Дня Соборності України 
 

22 січня о 10.00 біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відбулися 

покладання квітів та мітинг, присвячені Дню Соборності України, за участю 

керівництва області та міста, працівників структурних підрозділів 

Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної ради, Міської 

ради міста Кропивницького, представників трудових колективів підприємств, 

установ, організацій міста, членів місцевих осередків політичних партій, 

громадських організацій, студентів навчальних закладів міста. Кількість 

учасників — до 400 осіб. 

 

22 січня об 11.30 біля пам'ятного знака “Ангел-хранитель” 

Кіровоградська обласна громадська молодіжна організація “Батьківщина 

молода” організувала акцію, присвячену Дню Соборності України, під час якої 

молодь, взявшись за руки, утворила живий ланцюг. Кількість учасників —                     

25 осіб. 
 

22 січня о 12.00 по вул. Великій Перспективній, на центральному мосту 

через р. Інгул, Кіровоградська міська організація ВО “Свобода” організувала 

акцію “Ланцюг єднання”, присвячену Дню Соборності України. Кількість 

учасників — до 30 осіб. 
 

22 січня в закладах освіти міста відбулися тематичні заходи 

національно-патріотичного змісту з нагоди  Дня Соборності України.  

В рамках міського конкурсу на кращий захід національно-патріотичного 

спрямування у гімназії № 9  та комунальному закладі „Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа                   

І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр» відбулися тематичні конкурсні 

заходи «Україна - соборна, незалежна держава».  

У шкільних бібліотеках та музеях організовано тематичні виставки 

літератури, творчих робіт учнів «За Україну, за її волю...», дитячих малюнків 

«Діти єднають Україну». 
 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  


	Події суспільно-політичного життя

