
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                        07 жовтня 2019 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

07 жовтня міський голова Андрій Райкович провів 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. 

        Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: стану 

підготовки міста до опалювального сезону 2019/2020 року; щоденного 

моніторингу середньодобових температурних показників; посилення 

роз'яснювальної роботи щодо необхідності сплати заборгованості за послуги 

теплопостачання; щоденного контролю за якістю та дотриманням термінів 

виконання підрядниками дорожніх робіт, в тому числі на прибудинкових 

територіях; недопущення перепрофілювання колишнього дитячого кінотеатру 

“Мир”; технічного стану багатоквартирних  будинків; підготовки та 

проведення сімнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання, яке відбудеться  08 жовтня 2019 року, та засідання  Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького, яке відбудеться 09 жовтня 2019 

року тощо. 

        Розглянуто питання про підготовку закладів освіти та охорони здоров»я 

до опалювального сезону 2019/2020 року.  
  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        07 жовтня в залі музичного коледжу відбувся концерт Андрія 

Дорофеєва «Осінь з музикою Кароля Шимановського». 

        Звучали світові сонати, неперевершені прелюдії та музичні хіти у 

інтерпритації юного виконавця, гру якого протягом усього концерту   слухачі 

супроводжували бурхливими оплесками.  

        07 жовтня в ДЮК «Надія» комунального закладу «Об’єднання                 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» пройшли змагання з таеквондо ITF «Сила та здоров’я».                                

 

Питання соціально – економічного стану 

Соціальна політика 

         08 жовтня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція з 

державного бюджету на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам за жовтень 2019 року у сумі 19 279,3 тис. грн, 

яка перерахована у повному обсязі районним управлінням соціального 

захисту населення для проведення зазначених виплат, у тому числі: 
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Подільському району – 6 418,0 тис. грн, Фортечному району – 12 861,3 тис. 

грн. 

Освіта 

        07 жовтня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького 

начальник управління освіти Лариса Костенко провела колегію управління 

освіти.  

        Розглянуто питання: про підсумки відпочинку учнів та вихованців 

закладів міста влітку 2019 року; про підсумки закінчення                             

2018/2019 навчального року; результати зовнішнього незалежного 

оцінювання та державної підсумкової атестації; про підсумки роботи Центру 

методичної та соціально-психологічної служби управління освіти за                          

2018/2019 навчальний рік; про підсумки підготовки навчальних закладів до 

початку нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий                                

період 2019/2020 навчального року; про виконання попередніх рішень 

колегії. 

 

 

  

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                         Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Разуменко 22 27 90 


