
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 05 липня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

05 липня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів . 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про розгляд висновку громадської антикорупційної 

експертизи; про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року № 1422 «Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки»; 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 

встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на міських 

автобусних маршрутах загального користування м. Кропивницького; про 

придбання у 2018 році 10 автобусів середньої пасажиромісткості та схеми їх 

запровадження для обслуговування міських маршрутів. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

Діалог влади з народом 
 

05 липня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулися 8 заявників з питань:  перенесення 

МАФів, виділення земельних ділянок, асфальтування доріг, руху 

маршрутного таксі по вулицях Верхній та Нижній Биківській, стихійного 

сміттєзвалища, наведення порядку в ЗОШ № 35 та діяльності ОСББ «Гарант».  
       

05 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 8 заявників з питань: надання дозволу на відключення 

від системи централізованого опалення з метою встановлення автономного 

опалення, переобладнання пандусів на тротуарах вулиць, перенесення 

зупинки громадського транспорту. 
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Кадрові питання 

 

05 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на 

заміщення посад в управлінні Державного архітектурно-будівельного 

контролю та управлінні соціальної підтримки населення.  

У конкурсному відборі брали участь 3 претенденти. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити:      

на посаду головного спеціаліста відділу інспекційної роботи та дозвільних 

процедур управління Державного архітектурно-будівельного контролю 

Лунгола Романа Станіславовича та на посаду спеціаліста I категорії відділу по 

роботі з ветеранами війни, учасниками антитерористичної операції та членами 

їх сімей управління соціальної підтримки населення Гандзюк Інну Василівну. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 01 по 05 липня в м. Києві проходив чемпіонат України зі стрільби 

кульової серед спортсменів 2000 р.н. та молодших. В змаганнях брали участь 

180 учасників, в т.ч. 9 учасників комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3». Семенко Дар’я, Юрова Анастасія та Хитра 

Вероніка у вправі ПП-2 (пневматична зброя) та у вправі МП-5 (малокаліберна 

зброя) зайняли ІІІ місця. У вправі ПП-2 (пневматична зброя) Семенко Дар’я 

завоювала особисту бронзову нагороду. А у вправі мікс (пістолет) Семенко 

Дар’я та Копійка Роман завоювали бронзову нагороду та виконали норматив 

майстра спорту України. 

До пам»ятних дат 

 05 липня  в приміщенні Кіровоградської обласної організації УТОС 

відбулися урочистості з нагоди 85-річчя утворення УТОС. У заходах брав 

участь т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Сергій Колодяжний, який привітав присутніх зі святом та вручив             

3 членам Кіровоградської обласної організації Українського товариства сліпих 

(УТОС) Подяки  Міської ради міста Кропивницького та Виконавчого комітету 

за вагомий внесок в роботу організації, активну участь у громадському житті 

та з нагоди 85 - річчя утворення УТОС. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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