
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                       21 грудня 2018 року 

м. Кропивницький 

 

Висвітлення діяльності органів влади 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

21 грудня міський голова Андрій Райкович привітав із професійним 

святом - Днем енергетика працівників компанії ПрАТ 

«Кіровоградобленерго». 

 Вітаючи колектив зі святом, Андрій Райкович зауважив, що компанія є 

надійним партнером міської ради. 

Міський голова вручив працівникам компанії Почесні грамоти і 

Грамоти міської ради та виконавчого комітету та оголосив подяки від міської 

влади. 

 

21 грудня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося засідання міської комісії сприяння дотриманню законодавства про 

свободу совісті та релігійні організації. 

Проаналізовано релігійну ситуацію у місті Кропивницькому протягом    

2018 року: зміни у релігійній мережі міста, процеси, що відбуваються у 

релігійному середовищі, стан дотримання чинного законодавства про 

свободу совісті та релігійні організації. 

Розглянуто звернення депутатів Вінницької міської ради щодо рішення 

синоду Вселенського патріархату про ухвалення тексту Томосу помісній 

православній церкві в Україні. 

У роботі комісії брав участь пастор релігійної громади Адвентистів 

Сьомого Дня С.Сугак. Він представив соціальні проекти, які планує 

реалізувати громада у 2019 році. 

 

21 грудня під головуванням голови Фортечної  районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося пленарне засідання 

двадцять першої сесії районної у місті ради. 

          Розглянуті та прийняті рішення: про затвердження звіту про виконання 

районного у місті бюджету за 9 місяців 2018 року; про внесення змін до 

рішення районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 127 «Про районний 

у місті бюджет на 2018 рік»; про районний у місті бюджет на 2019 рік; про 

перспективний план роботи районної у місті ради сьомого скликання на                   

2019 рік; про програму фінансової підтримки квартальних комітетів 

Фортечного району м. Кропивницького на 2019 рік; про надання дозволу на 

використання коштів у 2019 році; про звіт голови Фортечної районної у                          

м. Кропивницькому ради про свою діяльність; про встановлення надбавки за 

вислугу років голові Фортечної районної у м. Кропивницькому ради сьомого 

скликання Кришку О.В.; про умови оплати праці голови Фортечної районної 
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у м. Кропивницькому ради Кришка О.В. у 2019 році; про дострокове 

припинення повноважень депутата Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання. 

Крім того, було розглянуто два депутатських запити. 

 

21 грудня у приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулися 

урочистості та святковий концерт з нагоди 45-ї річниці утворення 

Фортечного  району міста.  

У заході брав участь  міський голова Андрій Райкович, який привітав 

мешканців  Фортечного району зі святом  та вручив цінні подарунки знатним 

діячам району: Сухомлину Миколі Олексійовичу - першому голові 

виконкому Районної ради трудящих та Пережило Галині Сергіївні - 

керуючому справами виконавчого комітету районної у місті ради до 2011 

року. 

Голова Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Олександр 

Кришко вручив нагороди колишнім працівникам виконавчих органів 

районної у місті ради. 

 

Діалог влади з народом 

 

21 грудня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулися 5 заявників з питань:  виділення 

земельних ділянок під будівництво житлового будинку та гаражу, ремонту 

дороги, налагодження теплопостачання. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна,  молодіжна,  мовна політика 

 

  21 грудня в ДЮК «Моноліт» комунального закладу «Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» проведено спортивні змагання з армспорту «Сила та 

здоров’я». 

 

21 грудня у бібліотеці-філії № 16 МЦБС проведено День бібліографії 

«Сходинки до знань» для учнів середніх та старших класів. Протягом дня 

проводилися: бліц-турнір «Бібліоман», бібліотечне заняття «Бібліографічний 

навігатор», вікторина «Бібліографічний ерудит», подорож сайтами 

видавництв дитячої книги, огляд книжкової виставки «Будь у тренді! Читай 

українською!». 

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко 


