
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 27 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

27 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. 

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: неухильного 
дотримання виконавської дисципліни, особливо що стосується роботи                                   

зі зверненнями громадян; якісної підготовки проєктно-кошторисної 

документації; контролю за своєчасністю розрахунків з НАК «Нафтогаз 

України»; здійснення контролю за епідемситуацією в місті, особливо                             

в закладах освіти; довгоочікуваного відкриття аптек у віддалених 

мікрорайонах міста - на Великій Балці та Балашівці, спілкування з 

мешканцями та виконання робіт за їх зверненнями; системної роботи щодо 

утримання мостів; контролю за станом пожежної безпеки та інших. 

Розглянуті питання: про результати роботи управління містобудування 

та архітектури за 2019 рік; про стан розрахунків за спожиту поcлугу                                      

з поcтачання тeплової eнepгії. 

                                                

27 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна проведено засідання 

тимчасової міжвідомчої місцевої робочої групи з протидії нелегальному обігу 

пального.                     На засідання були запрошені керівники ТОВ «Грантранс» 

та ПВФ «КЕТМІЯ». 

Розглянуті питання: про організацію та проведення 29 січня 2020 року 

виїзного обстеження об`єктів у сфері обігу пального на території                                       

м. Кропивницького; про наявність законодавчих документів, на підставі яких 

здійснюють господарську діяльність ТОВ «Грантранс» та ПВФ «КЕТМІЯ».  

  

   Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

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

проживання  Міської ради  міста   Кропивницького»  проведені  заходи: 

виховна година «Бій під Крутами – пам’ятаємо» (ДЮК «Чайка»);                       

виховна година «Пам’ятаємо Героїв, полеглих під Крутами»                                    

(ДЮК «Гермес»); виховна година «101 рік тому – бій під Крутами»                      

(ДЮК «Юність»);  виховна   година  «Бій  під   Крутами» (ДЮК «Скіф»). 

 

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 
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27 січня, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, біля Великої 

хоральної синагоги відбувся мітинг-реквієм та покладання квітів до 

пам’ятного знака жертвам Голокосту. 

У заході брали участь: заступник голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації Т.Волинець, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюба, представники Міської ради 

міста Кропивницького та Кіровоградської обласної державної адміністрації, 

єврейської спільноти міста, іудейських релігійних громад, громадських 

організацій національних меншин, громадськість міста. 

27 січня у закладах загальної середньої освіти міста відбувся єдиний 

тематичний урок-реквієм з вшанування пам’яті жертв Голокосту.   

   
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 


