
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                            20 вересня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

20 вересня відбулося засідання міської архітектурно-містобудівної 

ради, яка попередньо погодила передпроектну пропозицію будівництва 

Кафедрального храму Української православної церкви Київського 

патріархату на Фортечних валах. 

Із загальним виглядом майбутнього головного Собору Помісної 

Української церкви познайомив членів ради автор проекту – архітектор 

Григорій Литвин. 

В засіданні ради брали участь міський голова Андрій Райкович та 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександр Грабенко. 

 

20 вересня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної 

комісії на заміщення посад у відділі ведення обліку житла та управлінні 

капітального будівництва.  

У конкурсному відборі брали участь 4 претенденти. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити      

на посаду головного спеціаліста відділу ведення обліку житла Бріцову Інгу 

Гівіївну та на посаду спеціаліста І категорії планово-виробничого відділу 

управління капітального будівництва Шварцмана Ярослава Володимировича. 
 

20 червня відбулося навчання за програмою тематичного семінару для 

посадовців міської ради та представників районних у місті рад на тему: 

«Звернення громадян: подання, види, характеристика. Особливості роботи зі 

зверненнями громадян».  

 

20 вересня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулось засідання виконавчого комітету Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради.  

Розглянуто та прийнято рішення: про звіт про роботу управління 

соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради з питань нагляду за правильністю призначення (перерахунку) і виплати 

пенсій; про виплату матеріального заохочення головам органів 

самоорганізації населення; про надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб; про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
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Подільської районної у місті Кропивницькому ради від 17 листопада 2016 

року № 87; про погодження проекту рішення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради «Про внесення змін до рішення Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 27 лютого 2018 року № 

115 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Подільського району міста Кропивницького на 2018 рік»; про 

погодження кандидатури опікуна С*; про погодження кандидатури                      

опікуна Ш*. 

Діалог влади з народом 

 

20 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 17 заявників з питань: надання дозволу на 

відключення від системи централізованого опалення з метою встановлення 

автономного опалення, налагодження роботи ЖЕО № 3, грейдерування 

дорожнього покриття та ремонту цоколя будинку. 

 

                    Події суспільно-політичного життя 

      Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

20 вересня на території комунального закладу „Навчально-виховне 

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

І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр» відкрили новозбудоване фітнес – 

екомістечко. Проект реалізовано за кошти громадського бюджету.                 

На встановлення спортивних знарядь з міського бюджету використали майже 

150 тисяч гривень. 

В урочистому відкритті фітнес – екомістечка брали участь: міський 

голова Андрій Райкович, начальник управління молоді та спорту Сергій 

Колодяжний, депутати Міської ради міста Кропивницького Олександр 

Цертій та Юрій Гребенчук. 

Після урочистостей школярі відразу взялися випробовувати тренажери 

майданчика, а найменших розважали аніматори. 

 

20 вересня у загальноосвітній школі № 30 відкрилася сучасна ігрова 

кімната для відпочинку школярів перших класів. З цієї нагоди до 

навчального закладу завітали міський голова Андрій Райкович та секретар 

міської ради Андрій Табалов, щоб привітати малечу та подякувати усім, хто 

долучився до такої корисної справи. 

Ігрову зону для першачків, створену за ініціативи депутата Міської 

ради міста Кропивницького Сергія Кріпака, оформлено за мотивами казки 

“Аліса в країні чудес”. Усе оформлення, наповнення кімнати та меблі 

забезпечила рекламна агенція «Графіка» безкоштовно. За словами депутата, 

ідею облаштувати кімнату для ігор підтримали і директор школи, і батьки. 

Кожен допомагав чим міг. До гарної справи долучився і міський голова 
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Андрій Райкович, подарувавши дітям цілий пакунок із різноманітними 

настільними іграми. 

 

20 вересня в дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання відділу 

сім’ї та молоді проведено заходи: ДЮК «Гірник» - день відкритих дверей; 

ДЮК «Зоряний» – день знайомства в гуртку бісероплетіння.  

 

20 серпня у бібліотеці-філії № 11 МЦБС проведено  психологічний 

тренінг «У що ти віриш, того і досягнеш».  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 


