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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

21 січня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях:  організації 

руху транспорту по місту під час ускладнення погодних умов; організації 

руху тролейбусів з автономним ходом; забезпечення своєчасного ремонту 

дорожнього покриття; організації вивезення твердих побутових відходів на 

території міста; організації системної роботи щодо розчищення снігу по 

вулицях міста та вивезення його у визначені місця; підготовки до відзначення 

Дня Соборності України; забезпечення роботи пунктів обігріву; посиленого 

контролю за  температурою повітря та організацією харчування в навчальних 

та лікувальних закладах та інших. 

          Розглянуто питання про підсумки роботи управління з питань захисту 

прав дітей за 2018 рік. 

  

21  січня  заступник начальника управління молоді та спорту Катерина 

Черкасська провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких 

клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

Міської ради міста Кропивницького». Розглянуті питання: аналіз проведених 

заходів за минулий тиждень; про  планування виховних заходів на наступний 

тиждень, в тому числі з нагоди Дня пам’яті героїв Крут; про постійний 

контроль за відвідуванням вихованцями гуртків і спортивних секцій, 

температурним режимом і санітарним станом прилеглої до клубів території. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна,  молодіжна,  мовна політика 

 

21 січня міський голова Андрій Райкович привітав з 75-річчям  від дня 

народження народного артиста України, директора Кіровоградського 

обласного навчально-виховного комплексу, почесного громадянина міста 

Кропивницького Анатолія Короткова та вручив йому  цінний подарунок 

(годинник наручний). Урочистості з нагоди цієї події відбулися в 

Кіровоградській обласній філармонії. 
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21  січня в ДЮК «Надія»  комунального закладу  «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

відбулися змагання з таеквон-до  «Сила та здоров’я».   

 

До Дня Соборності України 

 

21  січня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено 

заходи з нагоди Дня Соборності України: ДЮК «Чайка» – відеоекскурс, 

фотовиставка і виставка дитячих малюнків; ДЮК «Гермес» – відеоекскурс і 

виставка дитячих малюнків. 

  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 


