
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

  за 21 червня 2018 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності депутатів  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

        21 червня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 
ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 
політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 
На засіданні комісії були присутні керівники виконавчих органів міської 
ради, представники засобів масової інформації. Розглянуто питання: про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                            

29 березня 2018 року № 1560 «Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на                             

2018-2020 роки»; про затвердження Положення «Про присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Кропивницького»; про створення 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження його Статуту; про розгляд висновку 

громадської антикорупційної експертизи. 
 

 

                                           Діалог влади з народом 

21 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 11 заявників з питань: надання дозволу на 

відключення від системи централізованого опалення з метою встановлення 

автономного опалення, працевлаштування водієм КП «Електротранс», 

зовнішнього освітлення вулиць, ремонту покрівель будинків та дорожнього 

покриття. 

 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        21 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з проведення міського конкурсу «Молода людина року». Вручення 

дипломів та відзнак переможцям конкурсу в 7-ми номінаціях відбудеться               

23 червня на площі перед будівлею міської ради.  
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        21 червня в у бібліотеці-філії № 2 МЦБС було проведено усний журнал 

«Вічна музика світу-кохання». Бібліотекарі філії для юнаків і дівчат створили 

атмосферу духовного спілкування з літературою та музикою. Літературно-

музична вітальня «Вічна музика світу – кохання» дала можливість 

усвідомити й відчути велику силу чистого кохання, яке облагороджує душу в 

творах художньої літератури та відвідати прекрасний світ любові, почувши 

хвилюючі серце мелодії. 
Огляд книжкової викладки «В твоєму імені живу» познайомив присутніх з 
художніми творами, в назві яких присутнє ім’я чоловіка або жінки. 

Завершила захід інформ-презентація «Електронний бюлетень                              

2018: рекомендаційний он-лайновий список надходжень бібліотеки», 

розміщений на сайті бібліотеки. Бюлетень присвячено новим надходженням 

у 2018 році. Розташована література за розділами УДК (Універсальна 

десяткова класифікація. Зокрема розділ: «Українська література».) Матеріал 

в розділах розташований за алфавітом та поповнюється по мірі надходження 

літератури. На заході присутні 15 осіб. 

 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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