
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              20 грудня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів місцевих рад 

 

20 грудня відбулося позачергове пленарне засідання тридцять першої 

сесії Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання.  

Прийняті рішення: про внесення змін до рішення Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 07 грудня 2015 року № 

6 «Про обрання лічильної комісії Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання»; про внесення змін до рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 26 

грудня                                       2018 року № 139 «Про районний у місті бюджет 

на 2019 рік»; про внесення змін до рішення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання від 14 грудня 2018 року № 133 

«Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Подільського району міста Кропивницького на 2019 рік»; про 

затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Подільського району міста Кропивницького на 2020 рік; про районний у 

місті бюджет на 2020 рік;                             про звіт голови Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради; про план роботи Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради на 2020 рік;                      про роботу 

Центру надання адміністративних та соціальних послуг у форматі «Прозорий 

офіс»; про затвердження акту ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом 

відділу благоустрою Подільської районної у місті Кропивницькому ради; про 

затвердження списку присяжних Ленінського районного суду             м. 

Кіровограда. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  
   20  грудня  у приміщенні  міської ради заступник міського голови                                 

з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба і заступник 

начальника управління молоді та спорту Катерина Черкасська привітали 

учасників міського конкурсу дитячих робіт «Я малюю Україну». Дiтям 

вручили дипломи за участь в конкурсі та солодкi подарунки. 

 20 грудня у центральній бібліотеці міської централізованої 

бібліотечної системи було проведено літературне свято-конкурс «Розкажу 

Миколаю, про що я читаю». 

 На захід зібрались діти, щоб розповісти, про що вони читають та 

мріють. На учасників чекали конкурси «Мій улюблений літературний герой»                               

та «Улюблений журнал», вікторина «В гості до казок» та конкурс зимових 

прислів'їв і загадок. 



2 

 

 

 20 грудня в актовій залі музичної школи № 2 ім. Ю.С.Мейтуса 

відбувся «Різдвяний фестиваль особливих талантів» (дітей з інвалідністю). 

 Перед початком заходу дітей та викладачів привітала начальник 

управління культури і туризму Анна Назарець. 

 Діти демонстрували свої таланти у номінаціях «фортепіано», «скрипка» 

та «акордеон», а у фойє музичної школи на стендах була представлена 

виставка творчих робіт вихованців художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна. 

  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 

 


