
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                               05 грудня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

05 грудня за участі секретаря міської ради Андрія Табалова відбувся 

День депутата на тему: «Про обговорення проєкту бюджету міста 

Кропивницького на 2020 рік». 

У заході брали участь: депутати міської ради, заступники міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради, керівники виконавчих органів 

міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості.  

Перед присутніми виступила лінійна продюсерка суспільного 

телебачення UA:Кропивницький Наталія Потєєва, яка запросила депутатів 

міської ради до участі у телерадіопроєкті «Виборчий округ: Звіти депутатів 

міської ради Кропивницького».  За форматом - це прямі ефіри, під час яких 

депутати матимуть можливість розповісти про свою діяльність за рік,                               

а кропивничани зможуть поставити їм запитання телефоном. 

Начальник фінансового управління міської ради Любов Бочкова 

презентувала проєкт бюджету міста Кропивницького на 2020 рік. Депутати 

обговорили його, поставили свої запитання та озвучили пропозиції. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

05 грудня під головуванням заступника голови  комісії, начальника 

управління соціального захисту виконавчого комітету Фортечної районної 

у м. Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського відбулося засідання 

районної комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії   населенню, надання пільг 

особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної 

районної у м. Кропивницькому ради.  

Розглянуто 135 справ, зокрема щодо призначення: державної                           

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 3 (призначено – 3),                    

житлової субсидії – 108 (призначено – 87), соціальних виплат внутрішньо  

переміщеним  особам – 21 (призначено – 21),  пільги – 3 (призначено – 3). 

 

 Діалог влади з народом 

 

05 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 
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На прийом звернулися 7 заявників з питань: приватизації та виділення 

земельних ділянок під будівництво житлових будинків та гаражних 

приміщень. 

Події суспільно-політичного життя 

             Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 05 грудня у бібліотеці-філії № 16 міської централізованої бібліотечної 

системи відбувся вебурок «Від слова – до сайту».  

 Організатори заходу презентували користувачам бібліотеки виставку 

про вебсторінку, її адресу, посилання, вчили користуватися та відрізняти її від 

тексту. Під час заходу відбулася хвилинка-розминка, розгадування ребусів, 

реагування на створену проблемну ситуацію (учні пояснювали значення слів) 

та пошук в інтернеті потрібної веб-сторінки та перегляд її даних. 

 

              05  грудня  в   КЗ «Об’єднання  дитячо-юнацьких клубів за                       

місцем  проживання  Міської  ради  міста  Кропивницького»  проведено                           

заходи:  спортивні змагання з нагоди Дня Збройних сил  України                            

(ДЮК «Чайка»);  змагання з настільного хокею з нагоди Дня                         

Збройних    сил України   (ДЮК «Зоряний»);  виховна година «Права дитини              

в дії» (ДЮК «Чайка»); фестиваль сімейної творчості «Єдина родина»                             

(ДЮК «Ровесник»).             

До Міжнародного дня  людей з інвалідністю 

05 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба вручила відзнаки міської ради та виконавчого 

комітету міста Кропивницького 6-ти членам Кіровоградської обласної 

громадської організації матерів дітей - інвалідів та інвалідів “Серце матері”                     

з нагоди Міжнародного дня  людей з інвалідністю.                      

   

05 грудня заступник начальника управління соціальної підтримки 

населення  Анатолій Орлов  в приміщенні Кіровоградської обласної 

організації УТОС (вул. Пашутінська, 13) вручив грошову допомогу                         

35-ти особам з інвалідністю, членам Кіровоградської обласної  громадської  

організації  УТОС  по 1000 грн кожному з нагоди Міжнародного дня людей                       

з інвалідністю. 

05  грудня в КЗ «Центр реабілітації для дітей з інвалідністю»  проведено 

мистецький конкурс «Сильні   духом» серед вихованців центру. Молодь мала 

нагоду представити свої таланти в декламуванні, театральному мистецтві  

тощо. 
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До Міжнародного дня волонтерів 

05 грудня міський голова Андрій Райкович завітав до громадського 

простору волонтерів - центру Krop:Hub, де поспілкувався з волонтерами міста 

та привітав їх з Міжнародним днем волонтерів. 

Андрій Райкович вручив Подяки міської ради і виконавчого комітету 

міста Кропивницького волонтерам: Ірині Давидовій, Тетяні Дзядик, Катерині 

Колтуновій, Інесі Колпак та Ніні Чапран. 

Волонтери  отримали в подарунок обігрівач для Krop:Hub та настінний 

годинник. 

До Дня місцевого самоврядування  

05 грудня у приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулися 

урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування. 

Міський голова привітав присутніх в залі та вручив відзнаки. Відзнакою 

міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького „За заслуги"                       

І ступеня нагороджено Андрія Паливоду - заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Іменні годинники від Андрія Райковича отримали Альвіна Бондаренко - 

керуючий справами виконавчого комітету міської ради, Наталія                      

Гайдамака - головний спеціаліст управління охорони здоров’я та Світлана 

Сорока - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку. 

Почесною грамотою Кіровоградської обласної ради нагородили Юлію 

Вовк - начальника управління соціальної підтримки населення. Грамоту 

Кіровоградської обласної ради отримали начальник відділу зведення бюджету 

і фінансів соціально-культурної сфери фінансового управління Наталія 

Ковальова та головний спеціаліст відділу ведення обліку житла Ірина 

Паламарчук. 

Міський голова вручив також Почесні грамоти, грамоти та подяки 

міської ради та виконавчого комітету м.Кропивницького. 

В pамках уpoчистoстей пpивітали такoж пеpемoжців міської спартакіади 

серед депутатів Міської ради міста Кропивницького, районних у місті рад                                         

та працівників органів місцевого самоврядування та учасників, і преможців 

кoнкуpсу «Пoсадoвець poку - 2019». 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 
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