
 

 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за  24 липня 2018 року 

 
м. Кропивницький 

 
        Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
       24 липня  під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького. 

    На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                         

25 питань, серед яких: про затвердження Положення про Громадську раду 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького та її складу; 

про утворення спеціалізованих служб цивільного захисту міста; про надання 

грошової допомоги членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих 

безвісти учасників АТО до Дня незалежності України; про надання 

одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, 

які є мешканцями м. Кропивницького. 

 24 липня відбулася прес-конференція генерального директора                   

ОКВП “Дніпро – Кіровоград” Романа Ілика, директора Кропивницького 

водопровідно-каналізаційного господарства обласного комунального 

виробничого підприємства “Дніпро – Кіровоград” Валентини Давидчук. 

Мова йшла про заміну водопровідних мереж у місті. 

 За інформацією Валентини Давидчук, у зв'язку з виконанням робіт по 

перепідключенню новозбудованого водогону доведеться відключити від 

водопостачання лівобережну частину Кропивницького на три-чотири доби. 

Правобережна частина міста залишатиметься з водою. Терміни і період 

відключення води зараз узгоджується у міській раді. 

 Роман Ілик повідомив про достатню кількість обсягів хлору для 

знезараження питної води та масштабну модернізацію обʼєктів                             

ОКВП “Дніпро–Кіровоград” від Світловодська до Кропивницького                           

за рахунок коштів Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку. 

 
Діалог влади з народом 

 
 24 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих 

питань. На прийом звернулися 4 заявники з питань: введення в експлуатацію 

будинку,  видачі дубліката свідоцтва на право власності. 
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  Події суспільно-політичного життя 

До 1030-річчя хрещення Київської Русі 

 

 24 липня о 10.00 на площі Соборній біля пам’ятника Ангелу-охоронцю 

відбувся урочистий спільний молебень за мир і злагоду з нагоди відзначення 

1030-річчя хрещення Київської Русі — України, який проводили керуючі 

Кіровоградськими єпархіями УПЦ та УПЦ КП митрополит Кіровоградський і 

Новомиргородський Іоасаф, єпископ Кропивницький і Голованівський Марк, 

настоятель Свято-Володимирського храму УАПЦ Йосип Дрекало, настоятель 

храму Різдва Святого Івана Хрестителя УГКЦ Іван Третяк, настоятель 

костелу Святого Духа РКЦ Християн Островський, священнослужителі 

релігійних громад ЄХБ, Союзу Церкви Божої України, АСД, ХВЄ. 

 У заході брали участь голова Кіровоградської обласної державної 

адміністрації Сергій Кузьменко, міський голова Андрій Райкович, віруючі 

різних конфесій, громадськість міста. 

 Кількість учасників — до 150 осіб. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                           А.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Петренко  24 75 85 


