
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 20 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

20 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. 

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам»ять захисників 

Донецького аеропорту – «кіборгів». 

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: необхідності 

посилення роботи щодо упередження в майбутньому таких випадків, які 

відбулися протягом минулого тижня – викрадення дитини з навчального 

закладу, пожежі в одному з кабінетів Центральноукраїнського вищого 

професійного училища імені Миколи Федоровського, падіння хлопця                               

в ліфтову шахту; забезпечення належної роботи житлово-комунального 

комплексу  міста (своєчасність проведення розрахунків за спожиту поcлугу               

з поcтачання тeплової eнepгії, якісне надання послуг населенню 

управляючими компаніями відповідно до затверджених збільшених тарифів); 

забезпечення належної роботи ліфтового господарства; вивезення ялинок                     

з контейнерних майданчиків та їх переробки; підготовки до відзначення Дня 

Соборності України та інших. 

 Розглянуто питання про виконання у 2019 році Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об»єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького.      

 

20 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба та начальник управління соціальної підтримки 

населення Юлія Вовк привітали мешанку міста Оксану Федорівну Гниляк                      

зі 100-річним ювілеєм та вручили ювілярці грошову допомогу, квіти                             

та подарунок.  

                             

   Події суспільно-політичного життя 

До Дня пам»яті захисників Донецького аеропорту 

 

20 січня від імені усіх кропивничан начальник відділу з питань 

внутрішньої політики міської ради Оксана Горбенко, голова Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького  Леонід Лузан 

та волонтерка ГО «Мобільна волонтерська група» Наталя Салімова поклали 

квіти до імпровізованого пам’ятного знака зі світлинами загиблих героїв                      

ООС/АТО в парку культури та відпочинку «Ковалівський». 
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До Дня Соборності України 
 

          20 січня  в  КЗ  «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем  

проживання  Міської  ради  міста  Кропивницького»  проведено заходи                               

з нагоди Дня Соборності України: виховна  година  «Вона наш витвір, наша 

мрія – соборна, вільна Україна» (ДЮК «Чайка»); виховна година «Соборна 

мати Україна – одна на всіх, як оберіг» (ДЮК «Гермес»); тематична година 

«Діти єднають Україну» (ДЮК «Скіф»). 

           
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 


